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از تحلیل پوششی  مناطق آموزش وپرورش استان لرستان با استفاده های ریاضی مقطع متوسطهارزیابی و رتبه بنذی گروه

های تصادفیداده  

 3،سعیذپاپی2، مجتبی محمودی 1محمذ خذابخشی

   mkhbakhshi@yahoo.comعلوی گشٍُ سیبضی، داًطکذُ علَم سیبضی، داًطگبُ ضْیذ ثْطتی داًطیبس ٍ عضَ ّیئت-1

      m_sh5382@yahoo.comاساکآصاد داًطجَی کبسضٌبسی اسضذسیبضی کبسثشدی داًطگبُ -2

     am_1380@yahoo.com                   کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی دانشگاه لرستان دانشجوی-3

  چکیذه: .

هقغع هتَسغِ هٌبعق آهَصش ٍ پشٍسش لشستبى استت. دس ایتي صهیٌتِ اثتتذا ثتِ       ثٌذی سیبضیّذف ایي پژٍّص اسصیبثی ٍ ستجِ          

ّبی هَسد ًیبص پژٍّص سا اص سبصهبى آهَصش ٍ پشٍسش استبى لشستتبى  اقذام ثِ اًتخبة دٍ هتغیش ٍسٍدی ٍسِ هتغیش خشٍجی ًوَدُ ٍ دادُ

استتخشا  کتشدین. ثتب دس     1389-1391ٍ  1388-1389ٍ  1387-1388ّتبی  ٍ هٌبعق تبثعِ ٍ سبصهبى سٌجص آهَصش کطَس عی سبل

ّتب سا  ّبی تصبدفی تجذیل ًوَدین. هیبًگیي، ٍاسیبًس ٍ اًحتشاف هعیتبس ایتي دادُ   ّبی قغعی سا ثِ دادًُظش گشفتي یک دٍسُ سِ سبلِ دادُ

 GAMSشم افتضاس  تصبدفی ٍسٍدی هحَس ٍ خشٍجی هحتَس اص عشیتق ًت    BCCّبی ستجِ ثٌذی ّب سا ثب هذلهحبسجِ کشدُ دس ًْبیت دادُ

-دست آهذُ، گشٍُثٌذی کشدین. عجق ًتبیج ثِتصبدفی ٍسٍدی هحَس ٍ خشٍجی هحَس ستجِ APهَسد تجضیِ ٍ تحلیل قشاس دادین ٍ ثب هذل 

ّب اًذ ٍ ًسجت ثِ سبیش گشٍُاًذ کِ اص ًیشٍی اًسبًی کوتشی ثْشُ جستِّبی کبسا هعشفی ضذُّبی آهَصضی سیبضی هٌبعقی ثِ عٌَاى گشٍُ

 اًذ. سعت کوتشی داضتٍِ

 

 BCC یبنذ رتبه،  APرتبه بنذی ،  ، مذل های تصادفی ، اثربخشی،کارایی .کلمات کلیذی:

 مقذمه

 ضًَذ ثِ تشتیت عجبستٌذ اص:اّذاف اصلی کِ دس ایي تحقیق دًجبل هی

 ّبگشٍُ اسصیبثی عولکشد ت استفبدُ اص سٍش سیبضی ٍ دقیق جْت ثشآٍسد هیضاى کبسایی 1ٍ

  ثشاسبس ًوشات کبسایی ّبی آهَصضیثٌذی گشٍُثشای ستجِ ّبی تصبدفیی دادُطاستفبدُ اص سٍش تحلیل پَضت 2

 ت هطخص ًوَدى ثْتشیي ٍاحذّب اص ًظش کبسایی دس هیبى سبیش ٍاحذّبی تصوین گیشًذ3ُ

 ّبی ًبکبساّبی آهَصضی سیبضی کبسا ٍ ًبکبسا ٍ اسائِ ساّکبسّبیی جْت ثْجَد کبسایی گشٍُتفکیک گشٍُ -4

 روش تحقیق

دیگش ًیض هَسد استفبدُ  ّبی آهَصضی گشٍُایي تحقیق اص ًظش ّذف، پژٍّطی کبسثشدی است صیشا ًتبیج آى دس اسصیبثی عولکشد 

 پشداصد ٍ اص اسٌبد هی ّب دس هقغع هتَسغِ دس سبلْبی گزضتِعولکشد گشٍُاص ًظش سٍش، اص آًجب کِ ثِ ثشسسی ٍضعیت  خَاّذ ثَد.

استفبدُ ضذُ  سبصهبى آهَصش ٍپشٍسش استبى لشستبىدسّبی سبلٌبهِ آهبسی کتبةٍ  آٍسی ٍ پطتیجبًی ت هَجَد دس هعبًٍت فيٍاعالعب

 ٍ ّوچٌیي ثکبسگیشی هذل سیبضیسبصهبى آهَصش ٍپشٍسش استفبدُ اص اسٌبد ٍ هذاسک هَجَد دس  ثبضذ. است، پژٍّطی تَصیفی هی

DEA  ذ.ثبض ًیض گَیبی استفبدُ اص سٍش تَصیفی ت سیبضی دس تحقیق حبضش هیجْت تعییي اًذاصُ کبسایی تصبدفی 

 

 

                                                           

 *ارائو دىنده

6



 
 

 2 

 

 . نتـایج 5

الف( ثب تَجِ ثِ ًتبیج ثذست آهذُ اص تحقیق حبضش 

ی ّب تحلیل پَضطی دادُ  تَاى اص سٍش هطخص گشدیذ کِ هی

استفبدُ کشد  ٍاحذّبی آهَصضیثشای هحبسجِ کبسایی  تصبدفی

ّبی هٌبسجی  ّب ٍ خشٍجی کبس ثبیذ اثتذا ٍسٍدی اهب ثشای ایي

اًتخبة ضًَذ تب ثتَاى ثَسیلِ آًْب اسصیبثی جبهعی سا اص ٍاحذّب 

 ثعول آٍسد.

گیشی ثب تَجِ ثِ ًتبیج ثذست آهذُ اص تحقیق، جْت ة(

ایجبد  بضذ کِ هَجتهذیشاى اسضذ سبصهبى ثبیذ ثِ سوتی ث

هَجَد دس  ّبی ٍسی ثِ ٍاسغِ قبثلیت فشٌّگ کبسایی ٍ ثْشُ

اهکبًبت ٍ  ثب تَجِ ثِ هٌبثع ٍ ٍهٌبعق آهَصضی ّب سبصهبى

 .ّبی آهَصضی ثبضذّبی هَجَد دسگشٍُظشفیت

ّتبی آهَصضتی هٌتبعق،    گشٍُایجبد تعبهل ٍ ّوفکشی ثیي  ( 

ٍ  ثشقشاسی استجبط سبصًذُ ثیي گشٍُ الگتَ ثتب ستبیش     ّتبی هَفتق 

ّتبی کبسگتبّی هتٌظن ٍ    ّبی آهَصضی، ثشقتشاسی کتالس  گشٍُ

ّتبی هَفتق ٍستبیش    ای دس جْت اًتقبل تجبسة ثیي گتشٍُ دٍسُ

 اسضذ سبصهبى ٍ هذیشاى هٌبعق ٍسیلِ هذیشاىایي ِتب ث ّبگشٍُ

گیشی اص ًتبیج کوی حبصتلِ تَستظ هحققتیي ٍ     ثتَاًٌذ ثب ثْشُ

یی ٍاحتتذّبی تحتتت  داًطتتگبّیبى دس جْتتت افتتضایص کتتبسا  

 ضبى گبم ثشداسًذهذیشیت

 

 . مـراجع 6

جْبًطبّلَ، غالهشضب، حسیي صادُ، لغفی فشّبد، ًیکَ هشام،  ]1[  

، تحلیل پَضطی دادُ ّب ٍ کبسثشدّبی آى.  1387ّبضن، 

 داًطگبُ آ صاد اسالهی ٍاحذ علَم تحقیقبت تْشاى.

( حکَهت داسی، 1379ّیَم، دیَیذ ) ٍتشًش، هبسک ] 2 [

هذیشیت تَسعِ، تشجوِ عجبس هٌَسیبى، تْشاى هشکض آهَصش 

 هذیشیت دٍلتی.

( 1389سیذُ هشین ٍ سبجذی حذیث )حسیٌی لشدگبًی  

 [3] ثشسسی عولکشد ٍصاست علَم تحقیقبت ٍ فٌبٍسی دس 

ساستبی اّذاف ٍ هَاد قبًَى ثشًبهة چْبسم تَسعِ فشٌّگی،  

، تْشاى: 84-87قتصبدی کطَس دس عی سبلْبی اجتوبعی ٍ ا

 هؤسسِ پژٍّص ٍ ثشًبهِ سیضی آهَصش عبلی.

ّب، ( اسصیبثی عولکشد سبصهبى1381راکشصبلحی، غالهشضب) 

 سٍیکشدّب ٍ سٍضْب، تْشاى: هشکض پژٍّطْبی هجلس

[4]  

 ضَسای اسالهی.

( اسصیبثی عولکشد ضشکت قغبسّبی 1386سحوتی، هشین) 

استفبدُ اصهذل تعبلی سبصهبًی، هسبفشثشی سجبء، ثب  [5] 

حسٌعلی آقبجبًی، ًبهِ کبسضٌبسی اسضذ ثب ساٌّوبیی پبیبى 

 داًطکذُ علَم اقتصبدی ٍ داسایی داًطگبُ هبصًذساى.   

ّبی ( هقبیسِ سٍش1387ًَسعلیضادُ، حویذسضب )ٍ غالهحسیي  

 [6] اسصیبثی عولکشد، اٍلیي کٌفشاًس هلی 

ًطکذُ هذیشیت ٍ حسبثذاسی داًطگبُ هذیشیت عولکشد، تْشاى: دا

 تْشاى.

سیضی، ( تَسعِ اقتصبدی ثشًبه1388ِهَسی جْشهی، یگبًِ )

 [7] تْشاى: اًتطبسات داًطگبُ پیبم ًَس.

 ای ثش تحلیل پَضطی  ،هقذه1382ِجْبًطبّلَ، غالهشضب،   ]8[ 

 هٌبثع غیش فبسسی:
[1] Khodabakhshi, M. Asgharia, M. An input 

relaxation measure of efficiency instochastic 

data envelopment analysis, Applied 

Mathematical Modelling 33, pp:2010-2023. 

[2] Khodabakhshi, M. A one model approach 

based on relaxed combinations of inputs for 

evaluating input congestion in DEA, Journal 

of Computational and Applied Mathematics, 

doi:10.1016/j.cam.2008.12.028. 
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                                  ارزیابی اعتمادپذیری کوتاهترین مسیر در شبکه های پویای تصادفی 

 majidahmadi.65@ut.ac.ir،آزاد اسالمی خدابنده، دانشگاه فارغ التحصیل کارشناسی ارشد،*مجید احمدی

شبکه های کامپیوتری، کاهش زمان انتقال است. مسئله سریع ترین مسیر منجر به بسیاری از مطالعات در زمینه مسیریابی در  چکیده:

در بیشتر شبکه ها، ظرفیت کمان ها قطعی در نظر گرفته باشد که کمترین زمان را داراست. یافتن مسیری از گره مبدأ به گره مقصد می

که در شبکه های واقعی همچون شبکه های کامپیوتری و سیستم های ارتباطاتی ظرفیت هر کمان به صورت تصادفی می شود. در حالی

بت نیست. ما مسئله سریعترین می باشد. این چنین شبکه هایی را شبکه های جریان تصادفی می گوییم. بنابراین مینیمم زمان انتقال ثا

ارسال می گردد، گسترش می دهیم.  B و بودجه Tواحد داده از مبدأ به مقصد تحت زمان آستانه  dمسیر را به ارزیابی احتمال این که 

ارائه داده و  (d,T,B)این چنین احتمالی را اعتمادپذیری سیستم می نامیم. یک الگوریتم برای یافتن تمام بردار های کرانی پایین برای 

 . سپس اعتمادپذیری سیستم حاصل را محاسبه می کنیم

 .سریعترین مسیر، شبکه جریان تصادفی، اعتمادپذیری سیستم، بودجه و بردار کرانی پایین کلمات کلیدی
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 مقدمه .1

بسبیاری از مسبائل از جملبه    مسئله کوتاهترین مسیر در قلب   

شبکه های کامپیوتری و سیستم های مخابراتی و ... قرار گرفتبه  

، به آن مسئله سریع  در این مسئله اگر بعد زمان وارد شود است.

این مسئله منجر به یافتن مسیری با . [1]ترین مسیر می گویند

کمترین زمان انتقال می شود که در آن هر کمان دارای ظرفیت 

یر زمانی است. در بیشتر موارد ظرفیبت ببرای هبر کمبان     و تأخ

قطعی در نظر گرفته مبی شبود. از آنجبایی کبه ه ینبه یکبی از       

فاکتور های اساسی در سرمایه گبذاری و بیینبه سبازی مسبائل     

شبکه ای است. در این مقاله ما ببرای مسبئله فبوح محبدودیت     

را که یبک  کنیم احتمالی ارزیابی میبودجه را داریم. بنابراین ما 

واحد جریان را از گره مبدأ به  d شبکه جریان تصادفی می تواند

 نتقال دهد ا B     و بودجهT    گره مقصد تحت زمان

 

 فرضیات مسئله .2

نشبان دهنبده یبک شببکه جریبان         G=(N,A,L,U,C) گیریم

 N   کبه در آن  باشبد  t         و یبک مقصبد  s    تصبادفی ببا یبک مببدأ    

 L  ، کمبان هبا   مجموعبه  A={ai| 1≤ i ≤n} ، مجموعه گره ها

=(l1,l2,…,ln) که هرliنشان دهنده تأخیر زمانی برای کمان   

نشبان دهنبده    ui کبه هبر   U=(u1,u2,…,un) مبی باشبد و    

کبه هبر    ،C={ci| 1≤ i ≤n}  است و  aiیمم ظرفیت کمان ماک 

را با  aiمی باشد. سطح ظرفیت هر کمان   aiنشان دهنده ه ینه 

xi   نمبببایش مبببی دهبببیم کبببه مبببی توانبببد مقبببادیر ممکبببن

iirii ubbb
i
 ...0  عدد  یک   bijرا بگیرد که  21

 

را  X=(x1,x2,…,xn)اسبت. ببردار   j=1,2,3,...,ri     صحیح ببرای 

فرض هبای زیبر      G    می نامیم. در شبکه    G    بردار وضعیت شبکه 

 برقرار می باشند:

 . هر گره کامالً قابل اعتماد)معتبر( است (1

 .ظرفیت هر کمان تصادفی با توزیع احتمال داده شده باشد (2

 .ظرفیت کمان های مختلف مستقل آماری می باشند (3

 .ها انتقال می یابند  MP     جریان ها از طریق    تمام (4

 .پیروی می کنند تمام جریان ها در شبکه از قانون بقا (5

دو بردار باشند آن  Y=(y1,y2,…,yn) وX=(x1,x2,…,xn) اگر

 :گاه اعمال برداری طبق ضوابط زیر انجام می شود
(1) ≥ (x1,x2,…,xn)     (y1,y2,…,yn)⇌       X ≥ Y 

(2 )> (x1,x2,…,xn)    (y1,y2,…,yn) ⇌       X  <Y 

(3)        X+Y=(x1+y1,x2+y2,…,xn+yn)    و 
   X-Y=(x1-y1,x2-y2,…,xn-yn) 
 

 الگوریتم .3

تمام مسبیر هبای مینیمبال     Pm و    وP2 وP1فرض کنید که

t    ببه  s      ، مسیر مینیمال مسبیری از  باشدt    بهs    از G    در شبکه

، یبک   مبی باشبد  که در آن کمان ها هم جیت و فاقبد دور  است 

ظر با هر مسبیر    نمایش می دهیم. متناMP مسیر مینیمال را با

 …کبببه در آن   …   مینیمبببال

 برابراست با: تحت بردار وضعیت  است، ظرفیت 

jk
nk

jX xPU
j


1
min)( 

 

 

برای ایبن شببکه     Bو بودجه  T همچنین فرض کنید که زمان

ارسال شبود.    Pjاز طریق مسیر  دادهواحد    dاگر  ست.داده شده ا

 این مسیر به صورت زیر می باشد: ینه ه 

).()(
1





jn

i

jij cdPF 

حذف می شود    است. یک  ه ینه کمان    که هر   زمانی

را به  W فراتر رود. مجموعه B دجههرگاه ه ینه انتقال آن از بو

 :می کنیمصورت زیر تعریف 

                             }1,)({ mjBPFPW jj                 

واحبد جریبان از طریبق مسبیر      d انتقبال ببرای ارسبال      زمبان 

),,(ارا بب  X تحت بردار وضعیت Pj مینیمال jPXd  نمبایش

 : می دهیم و برابر است با

                         














 )(
),,(

1 jX

n

k

jkj
PU

d
lPXd

j

    

TPXdاگر j ),,( محدودیت زمانی نقض می شود.  باشد

هستند نیباز   W هایی که در MP فقط زمان انتقال آن دسته از

),,(گیبریم  به محاسبه دارند BXd     مینبیمم زمبان انتقبال

 Bبودجبه  و X    واحد جریان تحت بردار وضعیت   d    برای ارسال

 :، آن گاه باشد

)},,({min),,( PXdBXd
WPj




            

TBXd  با   X بردار وضعیت          هر ),,( می رساند کبه    X  

و  T تحبت زمبان محبدود   t ببه s  واحد جریان را از d می تواند

 را یک بردار کرانبی پبایین ببرای    X بردار.ارسال کند  B    بودجه

(d,X,B)    می نامیم اگبر وتنیبا اگبرTBXd ),,(ثانیباً   و

TBYdآن گاه  X>Yکه  Yبرای هر بردار وضعیت  ),,(

 d,T,B را با B    و بودجه  T    سیستم قابلیت اطمینان تحت زمان. 

 نمایش داده و داریم که

}),,(Pr{,, TBXdXR BTd                   
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 می توان نشان داد که:

jBTd XXXTBXdXR  Pr{}),,(Pr{,,  

 .Xjبرای یک بردار کرانی پایین}

 الگوریتم پیشنهادی 4

همچنین الگوریتم پیشنیادی فرض ببر ایبن    و5در الگوریتم

هبا داده شبده اسبت. ایبن الگبوریتم از سبه       MPاست که تمبام  

 :قسمت تشکیل شده است

.هایی که محدودیت بودجه را نقض می کنند  (1قسمت 

 را تیی قرار می دهیم.: 1گام 

 

 ببرای هبر  Pj={aj1,aj2,…,ajnj} قرار دهید: MPربرای ه: 2گام 

1≤j≤m. 

آن گبباه F(Pj)≤B. اگرر  F(Pj) :یببافتن ه ینببه انتقببال 3گببام 

}{ jPWW  . 

 .j=j+1:قرار دهید:4گام 

 (d,T,B)تولید تمام بردارهای کرانی پایین برای ( 2قسمت 

WPjو mتا  1از  j: برای 1گام   ، کمترین ظرفیتh  صحیح

 را پیداکرده به گونه ای که: Pjبرای

T
h

d
l

jn

k

jk 









1

                                                            

min)(: اگر2گام 
1

jk
nk

uh


 باشد، آن گاه Xj    را به صبورت زیبر

 می توان یافت.

 .وجود ندارد Xj در غیر این صورت

 . j=j+1: قرار دهید:3گام 

    ارزیابی قابلیت اطمینان (3قسمت

    Bj={X | X≥ Xj}.وجود داشت، قرار دهید Xj     ، اگر    j     برای هر

 :داریم که  بنابراین   را تیی می گیریم.  Bj این صورت ردر غی

}Pr{
1

,, 
m

j

jBTd BR
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Abstract: In this paper, a linear programming with Fuzzy Coefficients in A and b was considered and then reduced to a 

semi-infinite linear programming being able to solve it using a cutting plane algorithm. We applied it to DEA model 

with interval data, giving a new model.  

Keywords:  Data Envelopment Analysis; Interval Data; Fuzzy Coefficients; Linear Semi-Infinite Programming. 
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1.  INTRODUCTION 

Data envelopment analysis (DEA) is a non-parametric 

method for evaluating the relative efficiency of decision-

making units (DMUS) on the basis of multiple inputs and 

outputs. The resulting DEA model was called Imprecise 

DEA (IDEA). They proposed some methods to convert 

the non-linear model to a linear one. Despotis and Smirlis 

[1] converted a non-linear DEA model to an LP equivalent 

by transforming only on the variables. Fang et al. [2], 

studied a linear programming problem with fuzzy 

coefficients in coefficient matrix and right hand side 

vector. They have shown that such problems can be 

reduced to linear semi-infinite programming problem. A 

cutting plane algorithm has been proposed for solving a 

linear programming problem with fuzzy coefficients in 

term of linear semi -infinite programming. In this paper, 

we focused on DEA with fuzzy coefficients in constraints 

with infinite -Cuts [3].  

2.  A DEA MODEL WITH INTERVAL DATA 

Assume that there are n DMUS to be evaluated, each using 

m inputs to produce s outputs.  consumes amounts 

Xj={xij} of inputs (i=1,2,…,m) and produces amounts 

Yj={yrj}of outputs (r=1,2,…,s).  

;,,

,,...,1,0
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max
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In this model ,.., su u1  and ,..., mv v1 are weights for outputs 

and inputs, respectively. 

 

Using transformations, model (1) is transformed into 

the following linear programming: 

(2) 
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The model below provides a lower bound of the efficiency 

scores for unit jo: 
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Therefore, the efficiency says L

jh
0
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3.  LINER SEMI-INFINITE PROGRAMMING 

PROBLEM (LSIP) 

 

  In this section, linear programming problem with fuzzy 

coefficients in both (1) and (2) has been considered: 

1

1

min

( ) . . , 1,...,

[0,1]

0, 1,..., .

n

j j

j

n

ij j i

j

j

c x

FLP s t a x b i m

x j n









 

 

 





     (4)                                                                           

It is shown that models (5) can be reduced to a linear 

semi-infinite programming (LSIP) problem [4, 8]. 

We used the 
«
cutting plane approach for solving DEA 

problems with interval data as a linear semi- infinite 

programming problem. Please consider 5 units with 2 

inputs and 2 outputs in way that inputs and outputs are 

placed within bounded intervals. 

The membership function for each input and output is 

calculated separately.  For example for DMU1 in Table 1, 

we have the following membership function: 

Table 1: 

Fuzzy made data for DMU1. 

x11 x21 y11 y21 

[21  22] [12  15] [0.21  0.48] [138  144] 

     21.5   13.5    0.345       141 
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  Consider the following CCR DEA model:    

 

 

 

                                                                                             

(5) 

The above model would be written as follows, considering 

the DMU5: 
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(6) 

Including membership function, we would have 

1 2

1 1
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1 1
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max 157 28

. .

10.5 14 0.015 0.06
,

115 0.5 0.09 0.015

u u

s t

vt t

vt t



      
     

      (7) 

   







































































































0

0

0

0

6401612015.009.05.015

2255.11181035.019.05.122

4295.20198095.035.0412

5.33581593.07.05.317

5.0223144135.048.05.115

286157206.0015.0145.0

2215.11158035.012.0195.1

2141575.2016.0095.044

285.314381.03.0105.3

215.0138321.0135.0125.1

2

1

2

1

1

10

1

10

1

10

1

10

1

9

1

9

1

9

1

9

1

8

1

8

1

8

1

8

1

7

1

7

1

7

1

7

1

6

1

6

1

6

1

6

1

5

1

5

1

5

1

5

1

4

1

4

1

4

1

4

1

3

1

3

1

3

1

3

1

2

1

2

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1



u

u

v

v

tttt

tttt

tttt

tttt

tttt

tttt

tttt

tttt

tttt

tttt

 

     In this paper, a new method for solving DEA model 

with interval data involving fuzzy parameters in 

constraints is proposed. To do this, we use the concept of 

 -cuts to evaluate efficiency scores. 
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 سطحی با هدف کمینه دوبرای تعیین اندازه انباشته  الگوریتمیارائه 

 موجودیو  /آماده سازیهزینه کل سفارش سازی

 rezaei@mail.comگاه پیام نور دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، مرکز تحصیالت تکمیلی دانش ،*مسعود رضائی

 pfattahi@gmail.comا ، همدانو هیات علمی گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینعض، پرویز فتاحیدکتر 

تعیین حجم انباشته، از مسائلی است که سالیان زیادی در بین محققین علمی و تجربی مطرح بوده و با توجه به  مسأله:چکیده

 یها نهیهزکمینه سازی  ها مدلارائه گردیده است. هدف اکثر این  برای آن متعددی یها مدلمختلف،  یها تیودمحدمتغیرها و 

فقط  ها نهیهز. چنانچه هدف تحقیق بهینه نمودن این باشد یمسفارش/آماده سازی و موجودی  یها نهیهز به خصوصتولید 

 مقاله ه را محاسبه نمود. در ایننویدین جواب بهی-همچون واگنر ییها روشاز  با استفاده توان یمبرای محصول نهایی باشد، 

، بجای هزینه کل  آن تابع هدف که درمدل دو سطحی تولید، ارائه گردیده تعیین اندازه انباشته در الگوریتمی جهت 

ت  مورد نیاز سفارش/آماده سازی و موجودی محصول نهایی، هزینه کل  سفارش/آماده سازی و موجودی محصول نهایی و قطعا

مونتاژ  محصول نهایی است. این الگوریتم با استفاده از یک کد باینری ماتریسی هر وضعیت ممکن را نمایش داده و به دنبال 

 . عملکرد این الگوریتم توسط یک مثال نشان داده شده است.کند یمجواب بهینه، مجموعه جواب را جستجو 

ی، بهینه سازی، هزینه سفارش/آماده سازی، هزینه موجودی، مدل دو سطحاندازه انباشتهکلمات کلیدی:

 همقدم .1

مقاله اولیه خود را منتشر  1از وقتی که فورد ویلیام هریس

تعیین حجم انباشته، که هدفش تعیین اندازه  مسأله[، 1]کرد

آماده سازی  یها نهیهزاقتصادی سفارش با برقراری توازن بین 

و تجربی به طور ، در تحقیقات علمی باشد یمو موجودی 

 یها مدل ها پژوهشدر این  وسیعی مورد توجه قرار گرفته است.

تحت  ،زیادی برای برنامه ریزی تولید و مدیریت موجودی مواد

 یها مدل ،ها مدلدر میان این  .اند شدهشرایط مختلف معرفی 

و مسئله  2مشهوری مثل مدل مقدار اقتصادی سفارش

. در طرف دنشو یمدیده  3اقتصادی حجم انباشته یبند زمان

تعیین اندازه سفارش با مقیاس زمانی  یها مدلدیگر این طیف، 

. این دنناپیوسته، تقاضای دینامیک و بازه زمانی محدود قرار دار

شکل برنامه ریزی عموماً تعیین حجم انباشته دینامیک نامیده 

 .[2]4شود یم

 تعیین حجم انباشته یها مدل طبقه بندی محتوایی.2

ارائه  یها مدل طبقه بندیو همکارانش در تحقیقی به  5گلوک

پرداختند شده برای تعیین حجم انباشته به صورت محتوایی 

به دو  ها مدلاین  شود یمکه مشاهده  گونه همان(.  1 شکل)

                                                           
1
 Ford Whitman Harris                                   *ارائه دهنده  

2
 Economic order quantity model (EOQ) 

3
 Economic lot scheduling problem (ELSP) 

4
 Dynamic lot sizing 

5
 Glock 

تقسیم بندی  توسعه یافته یها مدلکالسیک و  یها مدلدسته 

 . اند شده

 
 اندازه انباشته تعیین مسأله یها مدلطبقه بندی  – 1شکل

هستند که هدفشان تعیین مقادیر  ییها مدلکالسیک  یها مدل

 ها مدل. این باشد یمتولید، سفارش و حجم محموله بهینه 

با ساختار مدل  6از مدل مقدار اقتصادی سفارش پایه ییها گونه

موجودی، سفارش/آماده سازی و  یها نهیهزمشابه بوده و عموماً 

توسعه  یها مدلدر مقابل،  .رندیگ یمحمل و نقل را در نظر 

 مسألهاضافی مرتبط با  یها جنبهیافته تعیین حجم انباشته، 

و اعتبارات تجاری را نیز  مثل یادگیری کارگران تولید، تخفیفات

 . کنند یملحاظ 

 پیشینه تحقیق.3

تعیین حجم انباشته انجام  مسألهتحقیقات فراوانی در خصوص 

تصادفی  مسألهیک  7سو و وونگه عنوان نمونه، ب شده است.
                                                           
6
 Basic EOQ model 

7
 Su and Wong 
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بررسی نمودند. آنها  8اندازه انباشته دینامیک را تحت اثر شالقی

مورچگان  کلونی یا مرحلهچارچوبی مبتنی بر بهینه سازی دو 

در مرحله دوم برای تعیین  9عملیات جهشاز پیشنهاد و 

و همکارانش یک  10کو [.3]کردندسیاست بهبود استفاده 

ا محدودیت ظرفیت را در نظر گرفته و سیستم چند محصولی ب

نرخ بازده  زمان همیک مدل بهینه سازی غیرخطی برای تعیین 

و حجم انباشته برای هر محصول توسعه دادند. با توجه به اینکه 

بهینه سازی مدل به صورت تحلیلی امکان پذیر نبود، 

در این [. 4پیشنهاد شده است] مسألهحل الگوریتمی برای 

که به تعیین حجم انباشته یک  شود یمرائه مقاله مدلی ا

 سفارش/ یها نهیهزسیستم دو سطحی با هدف بهینه سازی 

محصول نهایی و قطعات به صورت آماده سازی و موجودی 

 .پردازد یمیکپارچه 

 دو سطحیمدل .3

 .شود یمقطعه حاصل   pژ فرض کنید که یک محصول از مونتا

 و موجودی هزینه کل سفارش/آماده سازیمدل کمینه سازی 

 به صورت زیر است:

 

 
             
                

              

              

 است اگر سفارش/ 1: یک متغیر باینری است که برابر    

صورت ن ود و در غیر ایانجام ش tدر دوره  iآماده سازی قطعه 

 برای محصول نهایی به صورت مشابه(.  . )باشد یمصفر 

  t: مقدار موجودی محصول در انتها و ابتدای دوره   و

 iقطعه  t: مقدار موجودی انتها و ابتدای دوره   و 

 محصولواحد  1برای تولید  iمورد نیاز قطعه مقدار : 

 الگوریتم پیشنهادی.4

با توجه به اینکه مدل پیشنهادی غیرخطی است بایستی با 

استفاده از روش مناسب آن را حل نمود. هر وضعیت امکان 

با با استفاده از یک ماتریس باینری  توان یمپذیر سفارشات را 

داد. حال با استفاده از ستون نمایش  Tسطر و  p+1ابعاد 

ابتکاری و فرا ابتکاری پاسخ بهینه یا نزدیک بهینه  یها روش

فرض کنید که مقادیر تقاضای به عنوان مثال  .گردد یممحاسبه 

که هر کدام یک قطعه بوده و از مونتاژ دو قطعه  d یک محصول

 .شود یمبرای تولید یک محصول مورد نیاز است، تشکیل 

d=  

                                                           
8
 Bullwhip effect 

9
 Mutation operation 

10
 Koo 

زینه هر واحد موجودی برای محصول و قطعات اول و دوم به ه

هزینه هر بار سفارش/آماده سازی برای و  0.1و  10، 2ترتیب 

فرض  50و  120، 300محصول و قطعات اول و دوم به ترتیب 

موجودی ابتدای دوره محصول و قطعات و همچنین و  شده

 زمان تحویل محصول و قطعات صفر در نظر گرفته شده است.

پاسخ بهینه مدل با استفاده از روش شاخه و کرانه در نرم افزار 

MATLAB  کد نویسی شده که پاسخ بهینه زیر حاصل

در این حالت هزینه کل سفارش/آماده سازی و . شود یم

 است.  3027موجودی برابر با 

F= 

 نتیجه گیری.5

ه عملییی، فقییط مقییدار بهینیی یهییا یزیییربسیییاری از برنامییه  در

مختلیف محاسیبه و    یها تمیالگورمحصوالت نهایی با استفاده از 

سپس برنامه بهینه قطعات تشیکیل دهنیده محصیول مشیخ      

. بیرای نشیان دادن تفیاوت ایین نیوا برنامیه رییزی بیا         گردد یم

که مثیال فیوف فقیط بیرای      میکن یمفرض  ،الگوریتم پیشنهادی

هینیه  ب 2و  1بهینه سازی و سپس برای قطعیات   نهایی محصول

وییدین  -گردد. پاسخ این مثیال بیا اسیتفاده از الگیوریتم واگنیر     

[ 5]توسعه یافته که توسیط سیجادی و همکیاران معرفیی شیده     

 عبارت است از:

F=  

برنامه بهینیه قطعیات را محاسیبه    ، حال با استفاده از این برنامه

در این وضعیت مقدار هزینه کل سفارش/آماده سیازی   .میکن یم

کیه از مقیدار محاسیبه شیده      شود یم 3091جودی برابر با و مو

 توسط الگوریتم پیشنهادی بیشتر است.
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روش  بر مبناییری جهت حل مسأله توزیع امکانات گیک مدل تصمیم  ارائه

 خاکستریتئوری و  بازه ای ویکور
  st_l_mokhtari@azad.ac.irمهندسی صنایع، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسالمی،تهران،  دانش آموخته، *لیال مختاری

      tavakoli@ut.ac.ir،تهرانپردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، مهندسی صنایع، گروه استاد رضا توکلی مقدم،            

 sm.mousavi@shahed.ac.ir  ،تهراندانشکده فنی، دانشگاه شاهد، مهندسی صنایع، گروه سید میثم موسوی، استادیار 

 

داشتن یک برنامه زمانبندی تولید مناسب، تاثیر زیادی بر افزایش کارائی و دسترسی به اهداف  زدر دنیای رقابتی امرو چکیده:

 ؛های گوناگونی همراه استاما پیچیدگی حاصل از شرایط تولید واقعی که ماهیت پویا )متغیر( دارد و با عدم قطعیت  .سازمان دارد

مسائل زمانبندی را پیچیده تر و عمال غیر قابل حل نموده است. کارامدترین روش برنامه ریزی مسائل، اصالح قوانین توزیع امکانات 

 ، شامل یک فرایند تصمیم گیری پیچیده است کهقوانین توزیعو ارزیابی انتخاب . در واقع بدست آمده از راه حل های مناسب است

گروهی جدید تصمیم گیری در این مقاله، یک روش  ؛یت باید به طور همزمان در نظر گرفته شودعدر آن نیازهای متعدد و عدم قط

-ارائه می انتخاب قوانین توزیعبرای  (GRA) و تحلیل رابطه خاکستری VIKOR روش ترکیب مفاهیم مجموعه خاکستری، براساس

یک مطالعه  شده درقوانین توزیع بر اساس داده های شبیه سازی  9برای رتبه بندی روش پیشنهادی شود. در نهایت توانایی 

 گیرد.قرار میبررسی مورد تحلیل و درباره قوانین توزیع در یک محیط جریان کارگاهی انعطاف پذیر موردی 

  ، قوانین توزیع VIKORتصمیم گیری چند معیاره، تئوری خاکستری، :کلمات کلیدی

                                                           

 *ارائه دهنده

 

  مقدمه .1

ه به دلیل تغییرات و تحوالت روز افزون محیط های امروز

صنعتی و رقابتی تر شدن این محیط ها مدیران تولید الزم است 

کاالهای تولیدی و خدماتی خود را در زمان مورد نیاز، به مقدار 

 مورد نیاز و با کیفیت مطلوب تحویل مشتریان بدهند بنابران

ثیر زیادی بر داشتن یک برنامه زمانبندی تولید مناسب، تا

در واقع  افزایش کارائی و دسترسی به اهداف سازمان دارد

زمانبندی ابزاری در جهت بهینه سازی استفاده از منابع و 

ترین روش زمانبندی کارامدامکانات در دسترس به کار می رود. 

از قانون توزیع برای  قوانین توزیع است. انتخابمسائل از طریق 

و تعیین پردازش ماشینی و زمان  پی بردن به  ترتیب کارها

. به طور می شود شروع و پایان کار دستگاه پردازش استفاده

کلی، ارزیابی و انتخاب قوانین توزیع امکانات شامل یک فرایند 

از انجائیکه در دنیای واقعی، تولید  .تصمیم گیری پیچیده است

مطابق با زمانبندی از پیش تعیین شده پیش نمی رود بنابراین 

طالعات مربوط به معیارها و گزینه ها واضح و شفاف نیستند و ا

نمی توان ان ها را با مقادیر عددی دقیق بیان کرد لذا در مسأله 

همواره نوعی نقصان اطالعات وجود دارد نتخاب قوانین توزیع ا

که در آن باید نیازهای متعدد و عدم قطیت باید به طور همزمان 

نمود بنابراین مفاهیمی نظیر  در مدل های تصمیم گیری وارد

پویای زمانبندی سیستم های تولیدی و در نظر گرفتن شرایط 

  .عدم قطعیت در مساله اهمیت ویژه ای یافته است

 موضوعمرور ادبیات  .2

[ در تحقیقی با استفاده از تحلیل پوششی 1برایا و پترونی ]

داده ها به بررسی موضوع سنجش کارایی و مقایسه قوانین 

[ یک نماینده ماشین مستقل 2مختلف پرداختند. وانگ ]توزیع 

برای توسعه یک سیاست تصمیم گیری  Qاز الگوریتم یادگیری 

برای انتخاب یک قانون توزیع مناسب ارائه نمود. پرامیت شاه و 

[ در تحقیقی به بررسی یک سیستم هوشمند 3احمدال بوری ]

دستگاه  پرداختند که قوانین توزیع اعمال شده بر هر یک از

[ یک رویکرد جدید 4های داخل کارگاه را انتخاب کند. مولی]

بر اساس شبکه عصبی ارائه نموده است تا در زمان واقعی قانون 

[ در تحقیقی به 5مورد نظر را انتخاب کند. بای گس اوغلو ]

منظور انتخاب قانون توزیع امکانات در یک ایستگاه کاری شبیه 

رین قانون توزیع امکانات را سازی شده تالش نمود مناسب ت

باتوجه به یک اندازه عملکردی خاص تحت تغییر سطوح 

[ یک مدل تحلیل 6. یازگان ]کندپارامترهای ورودی انتخاب 

شبکه ای  مبتنی بر سود، فرصت، هزینه و ریسک ارائه داد. این 
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مدل براساس فرآیند تصمیم گیری با چندین معیار است که 

، FMSملکردی، جزئیات اطالعات حاوی معیارهای مختلف ع

معیارهای استراتژیک شرکت، و قواعد مختلف شناخته شده 

 .توزیع است

 تعریف مسأله .3

ارائه یک روش جدید جهت ارزیابی و به  ،در این مقاله

تحت  تولیدیهای  انتخاب قوانین توزیع امکانات در سیستم

انتخاب  انجائیکهاز  شرایط عدم اطمینان پرداخته می شود.

که  قانون توزیع یک مسأله تصمیم گیری چند معیاره بوده،

اما  می دهد عملکرد سیستم تولید به شدت تحت تاثیر قرار

اطالعات مورد نیاز برای تصمیم گیری همواره در دسترس نمی 

باشد و عدم اطمینان و کمبود اطالعات، تاثیر زیادی را در 

-این امر ایجاد میکیفیت تصمیم گیری ها بجا می گذارد که 

موارد مذکور به نحو مناسبی در مدلهای تصمیم گیری،  ،کند

  .[7]منظور شوند 

تئوری خاکستری یکی از روش های پیشرو در تحلیل  

. روش [8]ریاضی سیستم های با اطالعات غیرقطعی است

تحلیل رابطه خاکستری که یکی از زیر بخش های تئوری 

ویژگی های خود چون  خاکستری محسوب می شود  به دلیل

های کم و عدم نیاز به توزیع شناخته شده داده ها کفایت داده

توانسته است نتایج خوبی را در حالت کمبود اطالعات نشان 

 دهد. 

 روش پیشنهادی .4

بر مبنای این تفکر، مدل تصمیم گیرری گروهری جدیرد برا     

و  VIKOR اسررتفاده از ترکیررب مجموعرره خاکسررتری، مفرراهیم

( بره منظرور ارزیرابی و انتخراب     GRAخاکستری )تحلیل رابطه 

قوانین توزیع امکانات تحت شرایط عدم قطعیت در دنیای واقعی 

ارائه می شود ابتدا مقادیر معیارهای کمری و کیفری بره صرورت     

اعداد خاکستری بیان شرده سر س نسرخه جدیردی از تحلیرل      

رابطه خاکستری با در نظر گرفتن میزان رابطه خاکستری به هر 

راه حل هرای ایرده ال مثبرت و ایرده ال منفری بره صرورت        دو 

همزمان با اطالعات خاکستری معرفی می شود. در نتیجره یرک   

شاخص رتبه بندی جدید بر اسراس مفراهیم ویکرور بره منظرور      

ترکیرب  . بدست اوردن رتبه همه قوانین توزیع ارائره مری شرود   

تحلیل رابطه خاکستری و روش ویکور می تواند مزایرای هرر دو   

روش یعنی عدم نیاز به شرناخته شرده برودن توزیرع داده هرا و      

استفاده از داده های نا کرافی و کرم و کراهش ابعراد متغیرهرا و      

 .دادن وزن مناسب به انها و ارزیابی چند جانبه را دارا باشد

 . نتـایج 5

جدید جهت تصمیم گیری ارائه یک روش به  در این مقاله،

با در های  امکانات در سیستم ارزیابی و انتخاب قوانین توزیع

زیر نتایج جدول  نظر گرفتن عدم قطعیت پیشنهاد شد.

 دهد.حاصله از مدل پیشنهادی را نشان میباتی محاس

 مدل پیشنهادی زنتایج رتبه بندی قوانین توزیع امکانات با استفاده ا -جدول 

 نماد گزینه تصمیم گیری قوانین توزیع امکانات رتبه 

 1A  (MD)انحراف  قانون حداقل 5

 SPT ( 2A (کوتاه ترین زمان پردازش 4
 3A (SLK)قانون سکون  2
 4A (DD)قانون سررسید  3
 5A (GCMD)قانون حداقل انحراف تجمعی 7
 6A (COST)قانون هزینه  6
 7A (VALUE)قانون ارزش  8
 8A (COV)قانون هزینه بر زمان 1
 9A (LPT)قانون طوالنی ترین زمان پردازش  9

 
قادر است  ارائه شده روش دهد که نتایج محاسباتی نشان می 

بطور همزمان فاصله هر متغیر با متغیر ایده ال، ترتیرب رتبره   

را بدسرت   قرانون و الویت اصالح بخش های ضعیف هر  قوانین

 نهایتاً مدل را برای رتبه بندی  قوانین توزیع بر اسراس  وآورد 

دربراره  مروردی  مطالعره  داده های شبیه سازی شرده از یرک   

قوانین توزیع در یک محیط جریران کارگراهی انعطراف پرذیر،     

 اجرا گردید.

 . مـراجع 6 

[1] M., Braglia, & A., Petroni, "Data envelopment analysis for 

dispatching rule selection", Production Planning and Control, 

10, 454–461. 

[2] Y.-C., Wang, J.M., Usher, (2005). "Application of 

reinforcement learning for agent-based production scheduling", 

Engineering Applications of Artificial Intelligence ,18 , 73–82. 

[3] A., El-Bouri, P., Shah, (2006)" A neural network for dispatching 

rule selection in a job shop", Int J Adv Manuf Technol 31:342–

349. 

[4] W., Mouelhi-Chibani, H., Pierreva, (2010). " Training a neural 

network to select dispatching rules in real time", Computers & 

Industrial Engineering ,58 , 249–256. 

[5] A., Baykasoglu, M., Göçken, "Genetic Programming Based 

Data Mining Approach to Dispatching Rule Selection in a 

Simulated Job Shop", SIMULATION 2010,86,715-728. 

[6] H. R., Yazgan, (2011). " Selection of dispatching rules with 

fuzzy ANP approach", Int J Adv Manuf Technol, 52:651–667, 

DOI 10.1007/s00170-010-2739-7. 

[7] C.,Wu  and N., Chang (2002)."Grey input-output analysis and 

its application for environment cost allocation", Eroupean 

Journal of Operation Research, 145, PP. 175-201.. 

[8] J., Deng, (1988). " Introduction to grey system theory" The 

Journal of Grey System ,1 ,PP.1–24. 
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 ارائه دهنده  -*

بندی با مجموعه وزن های مقایسه و بررسی وضعیت برتری دو روش رتبه

  DEAمشترک در

 ramezani.s2005@yahoo.com ، سمیه رمضانی، دانشجوی دکتری دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم

 mahdi_eyni@pnu.ac.ir ،پیام نور عضو هیات علمی دانشگاه  ،*مهدی عینی

بره منورور رتبره بنردی      با اهدف مشابه را در رتبه بندی لحاظ کررده و  بندی با وزن های مشترک در این مقاله، دو روش رتبه چکیده:

نور عملکرد و دسرتیابی بره هردف     ش ازواحدها با هدف باال بردن کاراییهای گروهی ارائه شده اند، بررسی می شوند. وضعیت این دو رو

 مورد بحث قرار می گیرند.مورد نور همراه با مقایسه نتایج حاصل از  اجرا ی آنها بر روی یک مثال عملی، 

بندی، مجموعه وزن مشترک،  کاراییرتبه  کلمات کلیدی:  

 

 

    مقدمه .1

روش رتبه بندی با مجموعه وزن مشترک، روشی است که 

در آن تمام واحدها در شرایط یکسان مورد ارزیابی قرار می 

گیرند و مقایسه بین واحدها منطقی تر می باشد. در این 

روش معموال با توجه به معیاری، یک مجموعه وزن تعیین 

می شود و کارایی تمام واحدها براساس این مجموعه وزن 

ن شده و براساس بزرگی این کارایی ها واحدها رتبه تعیی

در این مقاله ما قصد داریم تا دو روش بندی می شوند. 

رتبه بندی با مجموعه وزن مشترک را با یکدیگر مقایسه 

کنیم. دو روش انتخابی هدف واحدی دارند اما به شیوه 

های مختلفی برای نیل به هدف خود اقدام کرده اند. در 

مختصری از عملکرد هر یک از روشها داده می ابتدا شرح 

شود سپس این روشها بر روی یک مثال عملی اجرا شده و 

 نتایج مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرند.

 اولوش .ر2

[ روشی را برای رتبه بندی واحدها با 2لیو و همکاران ]

استفاده از وزنهای مشترک و با هدف بیشینه کردن 

مجموعه E کاراییهای گروهی معرفی کردند. . در این مدل 

کارا می باشند. الزم به ذکر است که این -CCRواحدهای 

روش، در ابتدا برای رتبه بندی واحدهای کارا معرفی شده 

به راحتی برای رتبه بندی تمام واحدها تعمیم  است ولی

 .قرار دهیم Eمی یابد و برای این منوور کافیست بجای 

{1,…,n} [ در 2پس از تبدیالت به کار گرفته شده در ]

نهایت مدل خطی زیر با استفاده از روش تحلیل وزنهای 

پیشنهاد شده است که در آن جواب  (CWAمشترک )

مجموعه وزن مشترک پذیرفته بهینه مدل زیر به عنوان 

 می شود:

*
min

. .                                                                     (1)

1                
1 1

0                                         

               

jj E

s t

s m
u y v x j Er rj i ij jr i

j E
j

ur 

  


    
 

  

                          r=1...s

                                        i=1...mv
i



 

واحدها بر حسب مجموعه  کاراییرCWAدر این روش 

وزن بدست آمده محاسبه شده و از قوانین زیر برای رتبه 

 بندی واحدها استفاده می شود.
*

* 1
        

*

1

s
u yr rjr

j Emj
v x

i iji






 




 

*اگر  .1قانون  *

j i  ،عملکرد jDMU  بهتر ازiDMU 

 است.

* فرض کنید .2قانون  * 1j i   .اگر ،صورت در این 
* *

j i  ، jDMU  عملکرد بهتری ازiDMU  .دارد 

* کنیدفرض  .3قانون  * 1j i   . اگر* *

j i ،  عملکرد

jDMU  بهتر ازiDMU است.  
πکه در اینجا

 ( می باشد.1دوآل مساله ) *

 دوم .روش3

برای بدست  MOLPیک ،[3]روش ماکویی و همکارانشاین  در

منوور ماکزیمم کردن نسبت به آوردن مجموعه وزن مشترک 

ها به طور همزمان DMUها برای تمام  ها و ورودی خروجی

، که مدل نهایی برای تعیین مجموعه وزن پیشنهاد شده است

 گردد:مشترک به صورت زیر ارائه می
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                                             j=1...n

وزن مشترک در نور ( به عنوان مجموعه 2جواب بهینه مدل )

مقدار کارایی روش نیز  شود.در این گرفته می
jDMU با توجه

شود که برابر است با  به این مجموعه وزن محاسبه می

*

1

*

1

s

r rj

r

m

i ij

i

u y

v x








ها  اساس بزرگی مقدار کاراییبندی واحدها بر و رتبه 

 .گیرد صورت می

 مثال عملیاجرای دو روش بر روی یک .4

دو روش ارائه  [1]در این بخش، با استفاده از داده های

با توجه به تشابه شده را اجرا کرده و سپس نتایج حاصله را 

( 1در جدول) رتبه بندی،هدف در نور گرفته شده برای 

( بررسی و مقایسه 2(و )1( و  همچنین نمودارهای )2و)

نشده  می کنیم.)به علت کمبودجا،جدولهای بیشتر ارائه

 اند.(

 

 
( میانگین کارایی واحدها2جدول)  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 . نتیجه گیری5

بندی کل واحدها خطی برای رتبهمدل  2حد اکثردر روش لیو، 

مجموعه  آوردن بدست برایدر روش ماکویی،  امامی باشد، 

 حلتمام واحدها برای   CCRمدل ابتدا وزن مشترک باید

دراین روش برای رتبه بندی تمام واحدها باید  ، بنابراینشود

n+1  مساله را حل کرد. در این مثال، هر دو روش واحدهارا به

طور مطلوبی از هم متمایز ساختند. الزم به ذکر است تنها دو 

در هر دو روش رتبه یکسانی  B11 وB01احد کارای قوی و

اختیار کرده بودند که در روش لیو با استفاده از قوانینی که 

برای جلوگیری از این حالت طراحی شده بود این دو واحد 

واحد  21واحد ار کل  11از هم متمایز شدند.در این مثال 

در روش لیو و همکاران رتبه بهتری از روش ماکویی و 

از کل واحدها  3/46%همکاران اخذ کرده اند، یعنی حدود

 در روش اول رتبه بهتری کسب کرده اند.

 . مراجع6
[1] Charnes, A., Cooper, W. W.,  and Li, S., 1989."Using DEA to 

Evaluate Relative Efficiencies in the Economic Performance of 

Chinese Cities", Socio-Economic Planning Sciences, Vol 23, 

No. 6, pp. 325-344. 
[2] Franklin Liu, F. H. and Peng, H. H., 2008, Ranking of units on 

the DEA frontier with common weight, Computers & Operations 

Research 35, 1624- 1637. 
[3] Makui, A. Alinezhad, R. Kiani Mavi, M. Zohrehbandian, 2008. 

A Goal programming Method for finding Common Weights in 

DEA With an Improved Discriminating Power for Efficiency, 
Journal of Industrial and system Engineering, Vol. 1, NO. 4, pp 

293- 303. 
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 ها کارایی

( مجموعه وزن های مشترك تولید شده1جدول)  

نسبت واحدهایی که در روش لیو : 1نمودار

 وهمکاران رتبه باالتری کسب کرده اند

 تعداد مسائل حل شده در دو روش: 2نمودار
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 ها DMUارزیابی ابر کارایی در پوسته محدب 

 mani_t_68@yahoo.com، سیستان و بلوچستان، دانشگاه ، دانشجوی کارشناسی ارشد*تقوی محمد

   f_h_saljooghi@yahoo.comسلجوقی، عضوهیأت علمی گروه ریاضی، دانشگاه سیستان و بلوچستان،فرانک حسین زاده 

  mahdi_eyni@pnu.ac.ir، ، ایرانتهران ،مهدی عینی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

در حالات  ای ارزیابی کارایی و ابر کاارایی  می پردازیم. سپس معیاری بر  CHDبه ارزیابی ابر کارایی در مدل  ،در این تحقیق  چکیده:

شباهت بسیاری به مرز کارایی ایجاد شده توسط معیار معرفی شده دارد. معیاار ارزیاابی    CHDکلی معرفی می کنیم. مرزکارایی مدل 

را با هم مقایسه کرده ایم. درپایاان  مااالی تهات مقایساه      CHDرایی با ارزیابی کارایی و ابرکاریی درمدل کارایی و معیارارزیابی ابرکا

 با معیار ارزیابی کارایی و ابرکارایی آورده شده است. CHDمدل 

 تحلیل پوششی دادها، ابر کارایی، پوسته محدب، مرز کارایی کلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده

 

 مقدمه .1

، توسط چارنز 8791تحلیل پوششی داده ها اولین بار در سال 

یک زیر مجموعه  Eفرض کنید  [1].کوپر و رودز ابداع شد

بصورت زیر  Eباشد. در اینصورت پوسته محدب    ناتهی در 

 تعریف می شود:
            ∑    ( ) ∑       ( )           

   
 
       

 (1)      

 بصورت زیر است: CHDمجموعه امکان تولید مدل
      (   )                         (2     )  

      -8عبارتنداز:  CHDویژگی و اصول موضوعه مدل 

هرترکیب  -2شامل تمام واحدهای مشاهده شده می باشد. 

مجموعه امکان  -3است.      محدب ازمشاهدات متعلق به 

کوچکترین مجموعه ای است که دراصول  CHDتولید مدل 

 رابه فرم زیرتعریف می کنیم:CHDصدق می کند.مدل  2و8

  
 
      

∑   
  

    ∑   
  

   

   
 

s.t.                                                                   (3)  

∑         
     

 
      , r=1,…,s 

∑         
     

 
        , i=1,…,m 

∑      
                                                              

     , j=1,…,n,   
    ,   

    

 برابراست با: αکه 
  ∑ |  

      
   | 

    ∑ |  
      

   |    
    (4) 

دراین مدل تمام مقداری بسیارکوچک و مابت است.  و

DMU هایی که روی پوسته محدب قراردارند کارانیستند. بلکه

DMU هایی که در پوسته محدب روی مرزکارایی یا بهترین

هایی که روی DMU قراردارند کارا هستند و  CHDمرز

 قرار دارند ناکارا هستند. CHDمرزناکارایی یا بدترین مرز

 را نشان می دهد. CHDنمونه ای ازمدل  8شکل

 
مجموعه امکان تولید -8شکل CHD 

در ارزیابی کارایی اگر امکان محاسبه کارایی با اعداد   -8تعریف

دارای کارایی بیشتر ازیک بزرگتر از یک باشد، واحدهایی که 

 باشند را واحد ابرکارا می نامند.

 رابه شکل زیر ارزیابی می کند.     ، ابرکارایی CHDمدل 

  
 
      

∑   
  

    ∑   
  

   

   
 

s.t.                                                                             (5)    
∑         

     
 
   
   

   , r=1,…,s 

∑         
     

 
   
   

     , i=1,…,m 

∑      
   
   

                                                           

     , j=1,…,n,   
    ,   

    

 معرفی معیاری جدید برای ارزیابی کارایی .2

( در نظر   ,    را بصورت )     شاخص ایده آل: 

تا مرزکارایی را      مسافت وزنی از wمی گیریم که بردار 

را با مدل زیر برآورد      نشان می دهد. شاخص ایده آل 

 می کنیم:

  
     ∑[

   

∑    
 
   

]   

 

   

 

s.t.                                                          (6)   

∑             
 
       , i=1,…,m                

∑          
 
      , r=1,…,s 

          , j=1,…,n 

( در   ,    را بصورت )     شاخص ضد ایده آل: 

تا      مسافت وزنی از  نظر می گیریم که بردار 
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 2 

مرزضدکارایی)ناکارایی( را نشان می دهد. شاخص ضد ایده آل 

 را با مدل زیر برآورد می کنیم:     

  
     ∑[

   

∑    
 
   

]   

 

   

 

s.t.                                                     (7) 

∑             
 
       , i=1,…,m               

∑          
 
      , r=1,…,s 

          , j=1,…,n 

با این دو شاخص معیارسنجش کارایی تدید را یصورت زیر 

 :تعریف می کنیم

  
  {

  
    

 

  
    

                        
           

                                               
                 (8) 

  کارای کامل است اگر       -2تعریف
    

  ناکارای کامل است اگر        -3تعریف
     

 معرفی معیاری جدید برای ارزیابی ابرکارایی .3

  شاخص 
( در نظر می   ,    را بصورت )     :   

تا مرزناکارایی را      مسافت وزنی از  گیریم که بردار 

  نشان می دهد. شاخص 
 را با مدل زیر برآورد می کنیم:  

  
     ∑[

   

∑    
 
   

]   

 

   

 

s.t. 

∑          
 
   
   

       , i=1,…,m 

∑          
 
   
   

   , r=1,…,s                     (9) 

        , j=1,…,n 

  با شاخص 
  و شاخص   

معیار تدید ابرکارایی را بصورت زیر   

 تعریف می کنیم:

    
  

    
 

  
    

 
                                                 (  ) 

 مثال عددی . 4

تحت ارزیابی وتود دارد که هرکدام  DMUفرض کنید هشت 

دو واحد ورودی را برای تولید یک واحد خروتی مصرف می 

آورده  8در تدول  DMUکنند. ورودی ها و خروتی های هر 

 شده است.

 ها DMUورودی و خروتی  -8تدول

خروجی 

 اول

ورودی 

 دوم

ورودی 

 اول

DMU 

1 6 1 A 

1 1 6 B 

1 4 2 C 

1 2 4 D 

1 3 7 E 

1 7 3 F 

1 6 6 G 

1 4 4 H 

در تدول  CHDها با مدل DMUارزیابی کارایی و ابرکارایی 

 آمده است: 2

 

 CHDکارایی و ابرکارایی با مدل -2تدول

 DMU کارایی ابرکارایی

00111 00111 A 

00111 00111 B 

000.1 00111 C 

000.1 00111 D 

10..0 10..0 E 

10..0 10..0 F 

10511 10511 G 

10.00 10.00 H 

ها با استفاده از معیارهای DMUارزیابی کارایی و ابرکارایی 

 آمده است: 3معرفی شده درتدول
  کارایی و ابرکارایی با معیارهای  -3تدول 

    و   
 DMU کارایی ابرکارایی

002.. 00111 A 

002.. 00111 B 

00000 00111 C 

00000 00111 D 

- 00111-  E 

- 00111-  F 

- 00111-  G 

- 1000. H 

با  CHDنتایج فوق نشان می دهد که مرزکارایی در مدل 

DMU هایA ،B ،C  وD ایجادمی شود. مرزکارایی با معیار

  کارایی 
 ایجادمی شود. Dو  A ،B ،Cهای DMUنیزتوسط  

  و معیارکارایی  CHDدر مدل 
 DMUمرز ناکارایی توسط  

های کارا مدل DMUساخته می شود. بین  Gو  E ،Fهای

CHD ،DMU هایC  وD  رابهتر می داند. ولی ابرکارایی

 را بهتر می داند. Bو  Aهای DMU،     محاسبه شده بامعیار 

 . نتـایج 5

 ومعیار تدید CHDدراین تحقیق به ارزیابی ابرکارایی با مدل 

مرزناکارایی را راتشکیل می دهد CHDپرداختیم. چون مدل 

ابرناکارایی )که رتبه بندی بین ناکاراترین واحدها می توان 

( مرزکارایی است و مرز 6دارد(را نیز محاسبه نمود. مرز مدل )

( مرزناکارایی است. ادغام این دو مرز باهم مرزی شبیه 9مدل )

خواهدبود. نتایج ماال عددی نشان می دهد که CHDمرزمدل 

  و معیارکارایی CHDمرزکارایی را مدل 
های DMUط توس  

A ،B ،C  وD  ایجادمی شود.مرز ناکارایی نیز در هر دو ارزیابی

 ساخته می شود. Gو  E ،Fهای DMUتوسط 

 . مـراجع 6
[1] A. Amirteimoori, "DEA efficiency analysis: Efficient and anti-

efficient frontier," Applied Mathematics and Computation, vol. 

186, pp. 10-16, 2007. 

[2] Charnes . A, W. W. Cooper and E. Rhodes, ”Measuring 

the efficientof decision making unit”, European Journal 

of Operation Research, 2(1978)429-444. 

[3] M. soltanifar, GR. Jahanshahloo, F. Hosseinzadehlotfi. 

M. Mansourzadeh,  ” On efficiency in convex hull of 

DMUs” , Applied Mathematical Modeling, 37(2013) 

2267-2278. 
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 کشور  نیروگاه هایداده های فازی در رتبه بندی  Super SBMکاربرد روش 
 اشرف جليليان،  کارشناسی ارشد، دانشگاه پيام نور گناباد

 af.jalilian56@yahoo.com    

 نسيم مجتبوي،کارشناسی ارشد، دانشگاه پيام نور گناباد 

 mojtabavi_n@yahoo.com    

 ، تهران، ایران 56761-7963مریم یعقوبی، استادیار گروه علوم پایه، دانشگاه پيام نور، صندوق پستی 

yaghoobim@yahoo.com 
هدف از این مقاله پيشنهاد یک شيوه جستجوي چند معياره فازي براي رتبه بندي گزینه هاي انتخابی با نوجه به اولویت سفارشات کاربر  چکیده:

ر حيطه برنامه ریزي ریاضی می باشد. تعدادي از واحدهاي تصميم روشی غيرپارامتري داست که   SBM مدلمی باشد. در این مقاله توجه روي 

این  دراز لحاظ تئوري وجود ندارد، اما   کارا ارزیابی می شوند و داراي نمره کارایی یک هستند، تمایزي بين آنهاDEA   گيرنده که در مدل هاي 

رتبه بندي ماکزیمم  تابه اختصاص می دهد وخروجی هاي خود هابه ورودي  را تحت یک بررسی آزادانه مجموعه اي از وزن ها DMU  رمدل ه

  خود برسد.

در مجموعه هاي فازي را با نمایش داده هاي مبهم توسعه می دهد.با استفاده از رتبه بندي تابع، جستجویی  DEAاین مقاله استفاده ازمدل هاي 

براي محاسبه و رسيدن به بيشترین بهره وري  super SBMو   SBM مدل رتبه بندي کاملبراي حل کردن مدل داده فازي پيشنهاد می دهد و 

ميزان GAMS حل آن توسط نرم افزار ها و  نيروگاه با بررسی مثالی از داده هاي فازيبه منظور رتبه بندي واحد هاي کارا روشی ارائه ميكند که 

 را بدست آورده و تحليل می کند. نيروگاه هاکارآیی و رتبه بندي داده هاي فازي این 

: مساله برنامه ریزي خطی فازي ، تحليل پوششی داده ، رتبه بندي.کلیدی کلمات

 مقدمه  .1
کارایی  گيري یک جستحو براي اندازه ( DEA)5تحليل پوششی داده ها

2گيري  تصميمنسبی از واحدهاي سازنده 
 (DMUs)  است که از

مضرب ورودي ها براي توليد مضرب خروجی ها استفاده می کند و 

عالمتی از فازي [2]7توسعه داده شده است.بلمن و زاده[3]توسط چارنز

را معرفی کردند.وقتی برخی مشاهدات فازي هستند، بهتر است هدف و 

یک  DEAمحدودیتها در فرآیند تصميم،فازي شوندکه چون مدل

خطی است،یک نظریه درست براي بكاربردن برنامه ریزي خطی برنامه 

است.در این مقاله از یک  DEA(براي مسائل فازيFLPفازي موجود)

روش جدید براي برنامه ریزي خطی فازي و رتبه بندي داده هاي فازي 

استفاده می شود و به شرح زیر   Super SBMبه کمک روش 

 تحلیل پوششیيه شامل :مفاهيم اول 2بخش - ساماندهی شده است:

 -،تعارف فازي Super SBM داده، برنامه ریزي خطی  و رتبه بندي

: داده هاي فازي 4بخش -  داده فازي تحلیل پوششی: مدل  7بخش

 و رتبه بندي شرکت ها حليل کاراییتشرکت هاي توليدي و محاسبه و 
 . : مراجع9بخش -يريگ: نتيجه 1بخش  -

 .مفاهیم اولیه:2

عملكرد با عوامل  رابطهاولیه تحلیل پوششی داده: مفاهیم2.1. 

را توليد  y  خروجی(U,V)  که در آن بردار ورودياست تأثيرگذار تابعی 

عوامل قابل کنترل U می  نماید.بردار ورودي از دو قسمت تشكيل شده،

 باشد. عوامل غير قابل کنترل می  V و

ها،  وروديتابع توليد تابعی است که براي هر ترکيب از *تعریف:

با داشتن این تابع می توان قضاوت کرد  . ماکزیمم خروجی را بدهد

یک روش رایج در .خوب عمل می کند )کارا است( یا نه DMUیک

واحد .ورودي/خروجی=کارآیی()است:صورت اینگيري کارایی به  اندازه
                                                           
1
 - Data Envelopment Analysis 

2 - Decision Making unit 
3 - Bellman and Zadeh 

را توليد نموده    yj  ، خروجی   xj  ام با صرف ورودي   j  تصميم  گيرنده 

 است.

*فارل با در نظر گرفتن وزن هایی براي ورودي ها و خروجی ها 

مدلی با جندین ورودي و یک خروجی ارائه  توانستDMUیک

دهد.اما هنوز مشكل دخالت چند خروجی درمدل وجود داشت که 

 .توسط چارنز وهمكارانش حل شد

  برنامه ریزی خطی:2.2.

 

 

 

 هاي تصميم گيري در  ریزي خطی نوع خاصی ازمدلهاي برنامه  مدل*

 فضاي تصميم گيري می باشند که  با محدودیت هاي خطی و هدف 

.یک مدل برنامه ریزي)بازارا و تعریف شده با تابع خطی تعریف می شوند

            .به صورت فوق بيان شد xبا پيداکردن [1](4همكاران 

ف فازي یا محدودیت دودسته باتوجه فازي بودن تابع هد[8]زیمرمان*

 فازي نامتقارن. LPفازي متقارن و   LPبندي اساسی بيان کرد:

: دراین مدل واحدهاي کارا آن هایی هستند که بر روي  SBMمدل  *

،در غير  (                  )مرز کارا قرار می گيرند 

 .اگر با معرفی یک اندازه براي [1]اینصورت واحد را ناکارا گویند

 ارزیابی کارایی که تحت تغيير واحد اندازه گيري ورودي هاوخروجی ها 

 پایاست ،مدل جمعی را تقویت می کنيم چنين اندازه اي براي مدل 

 معرفی می شود که یک مدل غير شعاعی است. SBMجمعی با نام 

  [2]        است اگر وتنها اگر      کاراي  (     )    

 

 

 

                                                           
4 - Bazaraa 

[   ]                  
  

 
 
 ∑

  
 

   
 
   

  
 
 
 ∑

  
 

   
 
   

 

                
  

             
  

                          )2( 

Maxf(x)=ctx                                                                                                                                

s.t      Ax  b                             )5( 

       A     ,       , C,x    , x 0 
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 حل بیشترین بازدهی*
 

 

 

 

 

می تواند تبدیل به یک مسئله برنامه            برنامه کسري 

 ریزي 

 به منظور انطباق بامدل بيشترین بازدهی ورودي محور ما.خطی شود

  تغيير می دهيم:  فوققبلی را به صورت  برنامه هاي 

مفهوم تئوري مجموعه هاي فازي دو ارزش  تعاریف فازی: 2.3.

 منطقی را

به چالش می کشاند و مقایسه می کند که ممكن است در بعضی  

 حاالت درست باشد.

یک فضاي حقيقی مثبت در ارتباط با یک  Xفرض کنيد  تعریف:*

باشد. به بيان ریاضی یک مجموعه فازي  Xعضو عمومی از  xمتغير و

A درX هاي مرتب تعریف می شود:  به عنوان مجموعه اي از زوج

X→M   :µA 

درجه ي عضویت در مجموعه هاي فازي بطور عادي توسط *تعریف: 

بيان می شود. بنابراین مجموعه هاي فازي  [   ]اعدادي در بازه بسته 

( و 0( به غيرعضویت )با ارزش5انتقال تدریجی از عضویت )با ارزش

 برعكس دارد.

*µA ،تابع عضویتM  و  [   ]فضاي عضویت روي بازهX }  x | 

(Aµ  (x, A={ .تعریف می شود 

̃ فرض کنيد تعریف: *  U،عدد متوسط Mبطوریكه (        ) 

.براي تبدیل عدد فازي مثلثی به عدد غير دد پایين استع Lعدد باالو 

                (4)          [7]:فازي رابطه زیر را تعریف می کنيم

 ( ̃)  
 

 
(   

 

 
(     ))  

 فازی: DEAمدل  3.

با ضرایب فازي و دوگان آن در مدل هاي برنامه ریزي  CCRمدل

   (FCCR) خطی زیر فرمولبندي شده اند:                 

          ∑    ̃ 
 
     

                   ∑    ̃    
 
                                                   
∑    ̃   
 
    ∑    ̃   

 
   

                                
                                                         
                        )1(   

 کاربرد:  4.
)مكان نيروگاه ( با چهار ورودي و دو  DMUششدر این بخش  

خروجی  4ارزیابی می کنيم. در توليدخروجی که داده فازي دارند 

سوالی که بعد از ارزیابی کارایی مطرح است رتبه . استاستفاده شده 

بندي نيروگاه ها است که به طور نسبی داراي کارایی واحد هستند،این 

رتبه بندي نقاط قوت و ضعف انها را معلوم می کند تا رتبه بهتر تشویق 

وعملكرد رتبه پایين مورد بررسی قرار گيرد .در این مقاله ، ما اندازه 

بازدهی بر اساس ورودي وخروجی کمكی  گيري بيشترین

راپيشنهاددادیم و ویژگيهاي آن از لحاظ نظري و تجربی را با مثال 

ميزان کارآیی  و رتبه بندي  gams. به کمک برنامه عددي نشان دادیم

ها را بر اساس داده هاي فازي حاصل از تحقيق با استفاده از  نيروگاه

جه کارایی به یک بدست آورده و هرچه نتي Super SBMروش 

نزدیک تر باشد واحد تصميم گيرنده مربوطه  کارآیی بيشتر و رتبه 

 باالتري دارد.

 . نتـایج 5
ها با داده هاي  DMUبه  DAEتوسعه مدل  هدف از این مطالعه،

با اعداد مثلثی و روش     Super SBM و SBM و مدلفازي است 

 DMUحل آن ارائه شده است. با لحاظ کردن داده هاي فازي براي هر 

برنامه ریزي خطی تبدیل به یک  ، این مدلسطح ورودي و خروجیدر 

براي استفاده از یک روش برنامه ریزي خطی فازي براي می شود. 

و در نهایت  اقدامات بهره وري روش هاي فازي برنامه ریزي خطی 

دست آوردن رتبه ي مساله از رتبه بندي تابع براي مقایسه مسائل ب

برنامه ریزي خطی استفاده شد. معموال یک مدل غيرفازي تعریف می 

شود که با مسئله برنامه ریزي خطی فازي هم ارز است و سپس جواب 

بهينه این مدل که هم چنين جواب بهينه مسائل برنامه ریزي خطی 

در پایان با بررسی مثالی با  اده قرار می دهند.فازي است را مورد استف

داده هاي فازي و بدست آوردن کارآیی  و رتبه بندي مساله توسط 

و مقایسه واحدهاي  برنامه گمز کاربرد تحليل پوششی داده هاي فازي

 مشاهده می شود. نصميم گيري از روي رتبه بندي

 . مـراجع 6
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 ورودی تریلرهای معطلی و ماند زمان کاهش در صف ی نظریه از گیری بهره

 نهایی محصوالت بارگیری جهت اصفهان آهن ذوب ی به کارخانه

 nabootalebian@yahoo.com اصفْبى، داًطگبُ صٌؼتی، هذیشیت گشٍُ اسضذ کبسضٌبسی داًطجَی ،*اثَعبلجیبى ًبدس

 m.ghandehary@ase.ui.ac.irاصفْبى، داًطگبُ صٌؼتی، هذیشیت گشٍُ ػلوی ّیئت ػضَ قٌذّبسی، هْسب

 msajadi@ut.ac.ir، داًطکذُ کبسآفشیٌی،داًطگبُ تْشاى ػلوی ّیئت سجبدی،ػضَ سیذهجتجی

  mrafiei@esfahansteel.com ،هانصفهن اآ وبذ میهاس تکرش ،عیفیرد جیم

 کبسخبًِ فَالدی هحصَالت هطتشیبى هؼغلی صهبى کبّص جْت دس ساّکبس تشیي اقتصبدی ثِ پژٍّص،دستیبثی ایي اص ّذف :چکیذه

 خغَط دس تشیلشّب هؼغلی صهبى ثیطتشیي یبفتِ،کِ تطکیل هتَالی ی هشحلِ 6 اص هَجَد صف ی ضجکِ.ثبضذ هی اصفْبى آّي رٍة

 دس اجشا قبثل ساّکبس دٍ ٍ سبصی ضجیِ ARENA14 افضاسی ًشم ی ثشًبهِ قبلت دس هَجَد، صف ی ضجکِ.دّذ هی سخ ثبسگیشی ٍ تخلیِ

 ی هقبیسِ هَسد سشهبیِ ثبصگطت ی دٍسُ سٍش ثِ سپس ٍ آهبسی لحبػ اص اثتذا سا سیستن دس هطتشیبى اًتظبس صهبى کبّص جْت

 .ضذًذ دادُ قشاس اقتصبدی

 کبسی ی ججِْ ، ثبسگیشی تخلیِ خظ سبصی، ضجیِ صف، ی ضجکِ :کلیدی کلمات
 

   قذمهم .1

 یک ثِ ٍسٍدی کبهیًَْبی ٍهؼغلی هبًذ صهبى افضایص

 ّضیٌِ هختلفی هحصَالت؛اصجْبت ثبسگیشی جْت کبسخبًِ

 هحصَل دسیبفت دس هؼغلی ٍ تبخیش سَ یک اص.  صاست

 ػذم خبعش ثِ هطتشیبى دس ًبسضبیتی ایجبد ثبػث ًْبیی؛

 .ضذ خَاّذ هحصَالت هَقغ ثِ دسیبفت

 افضایص هَجت آهذُ ٍجَد ثِ تبخیشات ، جْبت دیگش اص

 یک ٍسی ثْشُ ضبخص کبّص ًتیجتب ٍ صهبًی ضبیؼبت

 ًیشٍی ًبم ثِ ٍسٍدی ػَاهل اص یکی لحبػ ثِ کبسخبًِ

 ایجبد ثبػث هزکَس، ی هسبلِ ّوچٌیي .دثَ خَاّذ اًسبًی

 ی هسبلِ .گشدد هی صهبى ٍاحذ دس سفتِ دست اص فشٍش

 ّضیٌِ افضایص هَجت ،کالًتش سغحی دس ضذُ هغشح

 ًٍقل حول سیستن ٍسی ثْشُ کبّص ٍ هصشفی سَخت

 .گشدیذ خَاّذ ای جبدُ

 بخش یک .2

 ًْبیی هحصَالت ثبسگیشی اًجبم هٌظَس ثِ تشیلش یک   

 ثبسگیشی، دستَسخظ صذٍس هتَالی ایستگبُ 6 بیستیث

 تخلیِ گب7ًِ خغَط اص یکی دس ثبسگیشی خبلی، تشیلش تَصیي

  ثبسًبهِ صذٍس ًْبیتب ٍ کیفی کٌتشل پش، تَصیي  ثبسگیشی،  ٍ

 سیستن، دس ضذُ ثجت صهبًْبی ثشاسبس .ًوبیذ عی سا ًْبیی

 ٍ تخلیِ  خغَط دس تشیلش یکاًتظبس صهبى ثیطتشیي

 اص حبصل اعالػبت ثِ تَجِ ثب  .پزیشد هی صَست  بسگیشیث

 تغبثق ػذم ٍ هغبلؼِ هَسد سیستن  ّبی هَلفِ صهبًسٌجی

 تحلیلی سٍش  صف، استبًذاسد ّبی ضجکِ ّبی هطخصِ ثب

 

 

 تحت ی هسبلِ حل ثشای هٌبسجی ی گضیٌِ تَاًست ًوی

 سا هغبلؼِ هَسد صف ی ضجکِ لحبػ ّویي ثِ .ثبضذ ثشسسی

 پس ٍ  سبصی ضجیِ 14 اسًب ی افضاس ًشم ی ثشًبهِ قبلت دس

 ّذف ثب ساّکبسّبیی ضذُ، سبختِ هذل اػتجبس تبییذ اص

 ثبسگیشی ٍ تخلیِ خغَط دس هَجَد     گلَگبّْبی کبّص

 .ضذ دادُ قشاس تحلیل ٍ ثشسسی هَسد

 بخش دو .3

 جغتثِ  هطتشیبى تَسظ دسخَاستی هحصَالت ٍ دپَّب تٌَع

 ،ّوچٌیيٍ کبسگشاى تَسظ کبثل دستی تؼَیض ثِ ًیبص ىآ

 خغَط دس اصلی گلَگب2ُ،هَجَد جشثقیلْبی حشکتکٌذی 

 ٌبسیَیس دٍ اسبس ثشایي.ثَدًذ ثبسگیشی ٍ تخلیِ ی گب7ًِ

 :گشدیذ اسائِ صیش صَست ثِ ٌْبدیپیط

 ثبسگیشی ٍ تخلیِ خغَط سٍی ثش کي جوغ کبثل ًصت 1- 

  کبثل تؼَیض صهبى کبّص هٌظَس ثِ

 کبّص هٌظَس ثِ سشیؼتش جشثقیلْبی ًٍصت خشیذ  2-

 ثبسگیشی ٍ تخلیِ فؼبلیتْبی صهبى

 بخش سه 4

 ثب هَجَد ٍضؼیت ثِ ًسجت سٌبسیَ ّش تبثیش هیضاى 

 ثشسسی هَسد Two Sample T test آصهَى اص استفبدُ

 ٍضؼیت ثِ ًسجت پیطٌْبدی سٌبسیَی دٍ ّش ٍ گشفت قشاس

 اص چٍِ گشفتِ سشٍیس تشیلش تؼذاد لحبػ اص چِ هَجَد،

 اختالفسیستن؛ دس هؼغلی ٍ هبًذ صهبى هتَسظ لحبػ

 جبهغ تحلیل یک اًجبم هٌظَس ثِ .ًوَدًذ هی ایجبد هؼٌبداس

 ثبصگطت ی دٍسُ سٍش ثِ ضذُ، هغشح سٌبسیَی دٍ تش؛
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 سٌبسیَی ًْبیتب کِ ،ضذ دادُ قشاس هقبیسِ هَسد سشهبیِ،

 ی ّضیٌِ هیضاى سغن ػلی سشیؼتش جشثقیلْبی ًٍصت خشیذ

 ،ثبصدّی هیضاى ثَدى ثبالتش دلیل ثِ ثبالتش، ی اٍلیِ ثبثت

 ػٌَاى ثِ ٍ داضت تشی کَتبُ ی سشهبیِ ثبصگطت ی دٍسُ

 .گشدیذ اًتخبة ساّکبس، تشیي اقتصبدی
 نتایج. 5

 

ضٌبسبیی ْبیگلَگبّ غسف شث یهجتٌ ٌبسیَّبیس ختبس بث 

 ثِ ٍ یبفت کبّص بساًتظ فَفص دس تشیلش ّش هبًذ صهبى ضذُ،

 خَاّذ کبّص تشیلش ّش اص بسگیشیث صهبى هتَسظ آى دًجبل

 .یبفت

قبثلیت ضاىهی بػلح اص سٌبسیَّب ی هقبیسِ ٍ ثشسسی اص پس 

 ّضیٌِ تحلیل کی اًجبم هؼغلی،ثب ٍ هبًذ صهبًْبی کبّص دس

 تشیي اقتصبدی اص هٌبست ذیثٌ تاٍلَی کی ، بدیاقتص هٌفؼت

 ثذست ضذُ رکش هؼغلی ٍ هبًذ صهبًْبی کبّص دس ساّکبسّب

 .آهذ

َد،ثذخَاّ قبدس اػتجبسضذُ تبئیذ ٍ ضذُ سبصی ضجیِ هذل 

 هَسد ًیض سا ایستگبّْب شدیگ دس ٌْبدپیط لقبث بیساّکبسّ بیشس

 دس RFID اص تفبدُاس هثبل ػٌَاى ِث ذ؛دّ شاسق ٍثشسسی تحلیل

 هثل ایستگبّْبی دس هطتشیبى هؼغلی صهبًْبی ِ،ثبسًبه ی ِثشگ

 قبدس ٍ ذدّ هی کبّص سا ًْبیی ی ثبسًبهِ صذٍس ٍ دستَس ذٍسص

 تهغبثق هٌظَس ِث ِک بسث یکیف شلکٌت هثل ایستگبّی است

 تاس شتشیل ی ذُساًٌ ی ثبسًبهِ ِثشگ ٍ جشٍخ بلدسح بسث ویچط

 .گشداًذ حزف هَجَد ی تگبّْبایس اص سا
 مراجع .6
 ، چْبسم چبح ، 4834 ، صف سیستوْبی ، سضب هحوذ سیذ ، ایشٍاًی] 1[

 تْشاى صٌؼت ٍ ػلن داًطگبُ اًتطبسات ، تْشاى

 ّبی فشآٍسدُ ثبسگیشی ػولیبت ثْیٌِ هذیشیت.) 4831 (م پَس، گلچیي] 2[

 ثْبس ،ایران انرژی ی نشریه سبصی، ضجیِ سبصی ثْیٌِ اص استفبدُ ثب ًفتی

 81 ،صص4 ش ، 48 ی دٍسُ ، 4831
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1 

ازالگوریتم ه زمان بندی ناوگان ترابری بین شهری بااستفاد-مسیریابی

 تفاضل تکاملی   

 ali.javadi62@yahoo.com ،دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب  ،* علی جوادی

 ، عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسیمحمد جعفر تارخ

  استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب شهناز پیروز فر،

طریق پایانه ها نقش بسیار مهمی در لجستیک و توزیع کاال ایفا شبکه ترابری و مکانیسم حمل و نقل بین شهری از  چکیده:

می کند. بدین منظور،یک مدل ریاضی چند هدفه جهت کمینه کردن هزینه های حمل و نقل و زمان توقف خودروها ارائه شده 

ی تفاضل تکاملی چند است. این مدل پیشنهادی دو هدف متناقض دارد. به دلیل پیچیدگی باالی مسئله،از الگوریتم فرا ابتکار

 برای حل مدل استفاده شده است.(MODE)هدفه

  مدیریت زنجیره تامین، مسیریابی شبکه ترابری، حمل و نقل بین شهری، الگوریتم تفاضل تکاملی کلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده

  مقدمه .1

بهیناه  جهاانی،  بازار در باقیماندن برای روز افزون فشار علت به

 باه یاک   تاممین  زنجیره سراسر در نقلوهای حملشبکه سازی

 هااو تمخیرهاا و  هزینه کاهش جهت در صنایع برای مهم چالش

نیازمند  ،این چالش .است شده تبدیل مشتری به خدمات بهبود

-حملبندی بهینه یکپارچه در زمان زنجیره تممین یک مدیریت

[ مسایل متنوعی را 1هال و پاتس ] .در شبکه ترابری است نقلو

بندی و ارسال بررسای و  در خصوص هماهنگی زمانبندی، دسته

ریزی پویا جهت کمینه سازی انواع تواباع  روشی با رویکرد برنامه

زمانبندی حمل و نقل مای تاوان باه     زمینهدر  هدف ارایه نمودند.

رد که در مسائله آن هاا   [ اشاره ک2بررسی های ساولزبرگ و سول ]

تنها یک پایانه در نظر گرفته شده است و هدف زمان بندی وساایل  

[ در مقاله خود یاک  3نقلیه برای ورود و خروج به پایانه است. زاک ]

روش چندمعیاره برای زمانبندی وسایل نقلیه عمومی طراحی کرد و 

 هدف کمینه کردن زمان انتظار مسافرین مای باشاد.در مقالاه ارائاه    

[ هدف حداقل کردن فاصاله ماورد   4شده توسط بانوس و همکاران]

عدم تعادل بار کاری مساافت  نیاز برای رساندن کاال و برطرف کردن 

های مورد نظر می باشدکه با استفاده از یک الگاوریتم تلفیقای فارا    

ابتکاری در پنجره زمانی مشخص مورد تحلیل قرار گرفته اسات. در  

[ انجام داده 5دیگر که قصیری و قنادپور] مقاله مسیریابی چند هدفه

اند، به مسیریابی مجموعه ای از وسایل نقلیه باا ررفیات محادود از    

انبار مرکزی به مشتریان بامحدوده  جغرافیایی پراکناده باا تقاضاای    

مشخص با پنجره زمانی پرداخته شده اسات. ساپس باا اساتفاده از     

مدل آن پرداخته شاده  برنامه ریزی هدف و الگوریتم ژنتیک به حل 

است. در این مقاله هدف یافتن مسیر بهینه برای هر وسیله حمال و  

های حمل و نقل ای هزینهباشد به گونهنقل در ناوگان لجستیک می

 و تمخیرها در شبکه ترابری کمینه گردد.

 توصیف مسئله .2

مسئله مسیریابی وسایل به مجموعاه ای از مساایل اطاالی مای     

انی متشکل از چندین وسیله نقلیه از یک یا شود که در آن ناوگ

چند قرارگاه به ارایه خدمت به مشتریان مستقر در نقاط مختلف 

جغرافیایی می پردازند.خودروها در شارکت هاای حمال و نقال     

عمدتا در اعزام به ماموریت ها مجبور باه بازگشات بادون باار و     

خواب بیش از حد خودروها جهت دریافات باار در بازگشات باه     

بنابراین حل اصلی می باشند که نوعی اتالف محسوب می شود.م

راه حل ایده آل برای شرکت ها این است که خودروهایی که باه  

ماموریت اعزام می شوند بدون خواب تقاضای بار در برگشات را  

 داشته باشند.

 تشریح مدل .3

 
1) min 1

t tz q CT CSijmijm imm mt ti j i
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های ی گسیل کامیونی ماندن در گاراژ، هزینه( هزینه1تابع هدف )

ی عملیاتی استفاده از وسائط خالی به شهرهای دیگر و نیز هزینه

دیرکرد از  ( مجموع2کند. تابع هدف )حمل و نقل را کمینه می

( 3کند. در محدودیت )موعد تحویل را برای تمام شهرها مینیمم می

ی در دسترس در کل شهرها، کمتر از تعداد تعداد کل وسائط نقلیه

( تعداد کل خودروهایی که از هر شهر 4ناوگان است. در محدودیت )

توان به نقاط دیگر فرستاد و خودروهایی که از قبل فرستاده شده می

اند باید از کل تعداد خودروهای موجود در ز به مقصد نرسیدهو هنو

( تعداد خودروها را در هر گره 5همان شهر کمتر باشند. محدودیت )

 ( 6در هر پریود زمانی محدودیت محاسبه می کند. )

 

 

 

رسند، محاسبه خودروهایی را که در هر پریود زمانی به هر گره می

توان تعداد خودروهایی را که از ( می7کند. از طریق محدودیت )می

اند و اکنون در حال سفر هستند، محاسبه کرد. قبل فرستاده شده

( بررسی میکند که کدام گره نیاز به خودروهای 9( و )8محدودیت )

ها کامیون خالی تواند به سایر گرهاضافه دارد و کدام گره می

-ضعیتکند که همزمان یکی از و( بیان می11بفرستد. محدودیت )

دهد. تعداد خودروهایی که هر ( رخ می9( یا )8های محدودیت )

های دیگر تممین کند با استفاده تواند از گرهگره مواجه با کمبود، می

( مقدار 12توان محاسبه کرد. محدودیت )( می11از محدودیت )

 دهد.دیرکرد برآوردن هر تقاضا را نشان می

 .الگوریتم تفاضل تکاملی. 4

 هیا اول تیجمع کی از را جستجو ندیفرا یتکاملتفاضل  تمیالگور نیا

 ساه  و انتخااب  و تقااطع  جهاش،  عامال  سه. کندیم شروع یتصادف

و  F اسیا مق بیضار ، NP تیا جمع انادازه  شاامل  یکنترل پارامتر

 .دارد وجود یتفاضل تکامل تمیالگور در CR تقاطع احتمال

 . نتـایج 5

یکباار  MODEهدفاه الگوریتم فرا ابتکاری تفاضل تکاملی چند 

در مسئله با اندازه کوچک که بزرگترین مسائله آن مرباوط باه    

در مسایل باا   بار دیگردوره زمانی است و  6ماشین و 8شهر، 35

شاهر،  211اندازه بازرگ کاه بزرگتارین مسائله آن مرباوط باه       

حل شده است. جهت ارزیاابی  دوره زمانی است 24ماشین و 18

کارایی الگوریتم پیشنهادی جواب های پارتو به دسات آماده در   

این دو نوع مسایل با جواب های پارتو به دست آمده از الگوریتم 

NSGA-II    ،در چهار شاخص کیفیت، فاصله از نقطاه ایاده آل

کاه در هار چهاار     شاخص فاصله و گوناگونی با هم مقایسه شاد 

 نهادی عملکرد باالتری داشته است.یششاخص الگوریتم پ

 . مـراجع 6
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Diversity Maximization Approach for 
Multiobjective Traveling Salesman Problem 
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Abstract: The traveling salesman problem (TSP) is one of the most studied problems in computational 
mathematics. In this paper, we apply a B-DMA algorithm for solving tsp and test extensively. 
A numerical example is presented to show the effectiveness of the proposed approach. 
Keywords: Multiobjective optimization, Traveling salesman problem, Branch and bound method, 
Mixed integer programming.  

1.  INTRODUCTION 

The travelling salesperson problem (TSP) consists in 
finding a shortest tour through n cities.In the 

multicriteria we have p distance matrices )( ij
k cC = , 

pk ,...,1=  and the problem is to find cyclic 

permutations of  {1, . . . , n} that minimize ),...,( 1 pZZ  

where ∑∑=
n

j

n

j
ijiji xcMinZ  for all nji ,...,1, = are 

the objective functions,  and Constraints are 

1=∑
n

i
ijx , for all j=1,..,n                                     (1) 

1=∑
n

j
ijx , for all i=1,..,n                                     (2)                                            

And     =  1     ℎ                                      .0   ℎ      .                                                                  
2.Branch-and-Bound Formulation 

In the multiobjective problem, a bound should be 
developed for each objective, and the branch can be 
fathomed only when dominated by existing feasible 
solution(s). Let x̂  be a partial solution in the B&B tree. 

Let )ˆ(xα  be the minimalα of the solution containing 

partial solution x̂ . A lower bound on )ˆ(xα , )ˆ(ˆ xα , can 

be then calculated by the following equation: 

),
)ˆ(ˆ

min(max)ˆ(ˆ
1

ie

e
ii

kiEy

yxf
x e

∆
−=

≤≤∈
α                       (3) 

where )ˆ(ˆ xfi is the lower bound of the ith objective of the 

partial solution x̂ , as shown in the algorithm description 

below. In the proposed approach, using )ˆ(ˆ xα makes the 

procedures of generating the efficient frontier quite 
similar to a single-objective B&B. Nevertheless, instead 
of finding an optimal solution, all efficient points are 

generated. We first initiate the algorithm with a set of 
feasible solutions, E. Set E is repeatedly updated during 
the algorithm run. When there is a change in the set, 
Equation (3) is recalculated, and the lower bound is 

improved, When the minimal value of )ˆ(ˆ xα  is equal to 

or greater than zero, the efficient frontier in the objective 
space is found. The main stages of Algorithm B-DMA 
are as follows. 
Algorithm B-DMA 
Creation of Initial Solution(s).The initial set, E, may 
include one or more feasible solutions, none of them 
dominated by other solutions in the set. 
Branching Procedure. Each time a feasible solution x is 
obtained, set E should be updated as follows: (1) If 

0)ˆ( <xα , then )(xfEE ∪= ,(2) for each Ey e ∈ , 

if ey is dominated by )(xf , then }{ eyEE −= . 

)ˆ(ˆ xα  is then recalculated for all open. 

 Fathoming Rule. For each candidate partial solution x̂ , 

the value of )ˆ(ˆ xα  is examined. If 0)ˆ(ˆ ≥xα , we can 

conclude that this partial solution is equal to or 
dominated by some solution in E, so its branch is 
fathomed. 
 End Condition. If there are no candidates to continue 
the design process, then Stop; else, proceed with the 
branching and fathoming procedures. 

Theorem [1] When Algorithm B-DMA ends, effYE = ,  

Proof: [1] 
Example: We apply the algorithm B-DMA to a TSP with 
three objectives where solved in [2]. 
The algorithm starts with two feasible solutions.We can 
see that 38 nodes had to be created in the search tree to 
find Seven efficient point (see the gray rows in Table1). 
We can also see that using best bound first B&B based B-
DMA, it took some time to find the first solution for set E 
(beyond the initial feasible solutions). In Figure 1, we can 
see a graphical presentation of the efficient frontier 
development using B-DMA. 
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TABLE 1. B-DMA IMPLEMENTATION EXAMPLE 
P S   E T z1

 z2
 z3

 

 A A  22 467 1879 

 B A,B  33 483 479 

 
 
 

 

1 A,B 1,2 16 385 261 

2 A,B 1,3 20 385 556 

3 A,B 1,4 16 404 214 

4 A,B 1,5 18 433 749 

5 A,B 1,6 23 433 576 

 
1 

6 A,B 2,3 20 385 796 

7 A,B 2,4 18 413 623 

8 A,B 2,5 20 442 796 

9 A,B 2,6 22 431 261 

 
6 

10 A,B 3,4 20 407 1520 

11 A,B 3,5 27 410 796 

12 A,B 3,6 20 410 1336 

 
2 

13 A,B 3,2 24 385 1091 

14 A,B 3,4 20 413 1234 

15 A,B 3,5 27 416 556 

16 A,B 3,6 20 416 1143 

 
13 

17 A,B 2,4 24 410 1491 

18 A,B 2,5 32 439 1284 

19 A,B 2,6 28 428 1091 

 
3 

20 A,B 4,2 19 410 576 
21 A,B 4,3 20 407 892 
22 A,B 4,5 20 410 556 
23 A,B 4,6 27 410 261 

10 24 A,B,24 4,5 24 436 1528 
25 A,B,24,25 4,6 26 436 1520 

 
21 

26 A,B, 24,25 3,2 20 407 1473 
27 A,B, 24,25 3,5 23 457 892 
28 A,B, 24,25 3,6 20 467 1625 

26 29 A,B, 24,25 2,5 28 470 1674 
30 A,B,24,25, 

30 
2,6 26 479 1473 

 
23 

31 A,B,24,25, 
30 

6,2 30 460 261 

32 A,B24,25, 
30 

6,3 27 470 994 

33 A,B,24,25, 
30 

6,4 27 410 842 

9 34 A,B,24,25, 
30 

6,3 22 434 801 

35 A,B24,25, 
30 

6,4 29 434 261 

36 A,B,24,25, 
30 

6,5 22 431 985 

35 37 A,B24,25, 
30,37 

4,3 29 485 939 

38 A,B,24,25, 
30,37,38 

4,5 31 434 603 

 
 

 
Figure 1:  Development of the efficient frontier of the example 
problem using B-DMA. 
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Abstract: Data Envelopment Analysis (DEA) is a mathematical technique used to determine the 

relative efficiency of decision making units (DMUs). Results from DEA analysis yield important 

information regarding the optimal operating capabilities of each unit. This paper discusses context 

dependent DEA to hospital sectors and identify progress and regress from a period to next one. Data 

for the study comes from a hospital in North of Iran. The study provides insight into the usage and 

capabilities of DEA. 

Keywords: DEA, Context-Dependent, Hospital sector, Progress and Regress.  

                                                           
1
 Corresponding  Author 

1.  INTRODUCTION 

The analysis of hospital industry provides an important 

contribution to the comparison of health care system 

performance. Hospital efficiency is one of the key 

indicators of hospital performance. Manifold efforts have 

been undertaken to evaluate and compare hospital 

efficiency within a particular country. The analysis of the 

efficiency of health production, without the focus on 

hospital sectors, using parametric and nonparametric 

approaches has been attempted previously. The available 

studies performed efficiency analysis using nonparametric 

approaches such as Data Envelopment Analysis (DEA) 

and directional distance function. DEA was developed to 

measure the performance of decision making units in 

multiple inputs and output setting. The seminal paper of 

Charnes et.al (1978) introduced DEA a linear 

programming approach to performance evaluation when 

production is characterized by constant return to scale and 

extended in Banker et.al (1984) by variable return to scale. 

Although in previous research efforts, some non radial 

performance evaluation were proposed such as Russell 

measure of technical efficiency proposed by  Fare and 

Lovell (1978) and Slacks-based Measure of 

efficiency(SBM) approached by Tone(2001). 

Furthermore, the application domain for DEA has grown 

to real world application. Banking, education, health care 

and hospital efficiency were found to be most popular 

application areas. In an effort to hospital performance 

measurement Fare et.al (1997) presented a non parametric 

model most closely related to efficiency studies in the 

hospital sectors which focused on the production of 

intermediate hospital outputs over the period from 1974 to 

1989. However their inputs did not completely 

discriminate between the input and output sectors and their 

output variables did not include any control for case-mix 

differences. As Birman et.al (2003) argued a medical 

sector can be considered as block box. The principal 

consideration in that paper was data such as number of 

doctors as inputs to treat number of patient per month. 

Although in most application of DEA presented in the 

literature, the models presented are designed to obtain a 

measure of efficiency in a single period. However, in 

many occasions, the units involved may examine in 

several periods. In such situations, we are often interested 

to know if there is a progress or regress from period t to 

t+1. Since the health system performance brings the topic 

to the attention of policy makers worldwide this makes a 

contribution to provide an assessment of efficiency 

measurement. Also, addressing progress regress can 

constitute a rich source of evidence for policy makers. In 

doing so, the context-dependent DEA inspired by the 

Russell measure of technical efficiency is developed to 

measurement the efficiency and progress and regress of 

units with respect to a given evaluation context  in two 

successive periods. The paper is structured as follows.  

The following section suggests Russell measure to 

estimate technical efficiency. Then a method to determine 

progress and regress will be proposed.  The approach is 

applied to an example of Iranian hospital. Conclusion 

appears at the end of the paper.  

2.  TECHNICAL WORK PREPARATION 

The production technology transforming inputs 
M

M Rxxx  ),...,( 1
into S

S Ryyy  ),...,( 1
 outputs for 

.,...,1 nj  the value of Russell graph measure of 

technical efficiency can be obtained from the non linear 

programming proposed in Fare et.al (1985).Assume that 

the productive activities are examined in T periods. Based 

upon the original context dependent DEA (Seiford and 

Zhu (2003) and Morita et.al (2005)) a stratification 

procedure for period t  is as follows: 

 

29

mailto:ghaziyani@gmail.com


 
 

 2 

)(

)()(

)()(

11

)(

,  0

,     1  ,     1

1 

(1)   ,...,1   

.

)(
1

 

)(

)(

t

lj

ri

t

ror

n

Jj

t

rjj

t

ioi

n

Jj

t

ijj

S

r

r

M

i

i

t

ol

Jj

riallfor

,...,S  ryy

Mixx

ts

SM
 Min

t
l

t
l




































 

 Applying the above model, different strata of efficient 

frontier are used as evaluation context. In other 

words, )()( t

l

t

l EJ   in which )(t

lE  define the thl  level 

of efficient frontier in period t  after the exclusion of 

efficient units in the previous frontier. Since it is very 

important to measure the progress and regress in DEA 

context, following Amirteimoori et.al (2007), for any 

0DMU  at reference set )(t

lE in period t , three steps are 

presented for measuring progress and regress. The model 

presented in first step is as follows: 
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Second step discusses about the optimal value of first 

step. If the optimal value is lower than one, then the 

regress is found. Else, the third step talks about progress if 

the optimal value is higher than one. If none of the 

relationship occurs, there is no regress and progress. The 

model in step three has the following format: 
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We shall illustrate these processes for data set consists 

of 14 parts of a hospital located in North of Iran. The data 

are derived from operation during 1389 to 1391. Inputs 

include number of nurses, doctors and beds and outputs 

include number of patient. For more descriptive analysis, 

standard DEA model are used to evaluate the efficiency 

score. Also, applying model (1) for each period gives four 

different efficient levels. To determine the progress and 

regress from period 1 to 2 and 2 to 3, we have used model 

(2) and (3). Table (1) displays the measure of progress and 

regress.  

TABLE 1 

PROGRESS AND REGRESS MEASURES  

 

DMU )1(

ol  
)2(

ol  

4 0.6001 0.6122 

7 0.6638 0.6430 

10 0.9441 0.8904 

13 0.7575 0.8250 

 

As the Table (1) shows during these two periods the 

parts of a hospital has regress. Unit #2 has the less regress 

degree during these to periods, while the most degree 

refers to #14 in first time and #3 in the second period.  

3.  CONCLUSION 

Although there has been a considerable attention in 

hospital sector, this study tries to use such non parametric 

technique to reveal consideration from a health policy 

perspective.    
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مدلی برای انتخاب استراتژی بهینه نگهداری و تعمیرات با قابلیت سفارشی  طراحی

 سازی برای سازمان با مطالعه موردی در کارخانجات داروسازی اکسیر بروجرد
  گروه مهندسی صنایع، اصفهان، ایران،دانشگاه آزاد اسالمی، واحد نجف آباددانشجوی کارشناسی ارشد،  ،* علی نخجوانی

nakhjavani.a@gmail.com 

 ناصر مالوردی، استادیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
naserm@cc.iau.ac.ir 

 ، ایرانعضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، فریماه مخاطب رفیعی

تجهیزات تولیدی آنها وابسته می باشد.  بهره وریامروزه رقابت و کارایی سازمان های تولیدی به قابلیت اطمینان، دسترسی و  چکیده:

ارزش افزوده شده است. در میان  دارای از یک دشمن ضروری به یک فعالیت نتدرک این حقیقت، موجب تغییر نگاه متخصصان به 

تمامی وظایف دپارتمان نت، داشتن یک استراتژی نگهداری و تعمیرات مناسب برای سازمان که برگرفته از نیاز های آن محیط خاص و 

م در موفقیت دپارتمان نت می باشد. این پژوهش به است و به واقع اولین و مهمترین قدهم راستا با اهداف سازمان باشد بسیار ضروری 

یت سفارشی سازی برای سازمان پرداخته است بطوریکه علی رغم لارائه مدلی برای انتخاب استراتژی نگهداری و تعمیرات بهینه با قاب

اساس آن معیار ها پرداخته اکثر پژوهش های صورت گرفته در این زمینه که فقط به انتخاب چند معیار و گزینش یک استراتژی نت بر 

ابتدا اهداف نت سازمان را با استراتژی سازمان هم راستا کرده و در مرحله  ،اند اکتفا نکرده و با ارائه یک مدل فرآیند تحلیل شبکه ای

ک استراتژی ی و نظر خبرگان بعد با توجه به این اهداف و شاخص کارایی نت به کمک تکنیک ترکیبی دیماتل و فرآیند تحلیل شبکه ای

 سازمان انتخاب کرده است. بهینه را برا ی

 شبکه ایتعمیرات، استراتژی، دیماتل، تحلیل  ،نگهداری : کلمات کلیدی

                                                           

 *ارائه دهنده

  مقدمه .1

درمواجه با رکود اقتصادی، رقابت جهانی فعلی و افزایش الزاماات  

 برای بهبود عملکرد تولید وجاود دارد.  نیاز متمایز یکذی نفعان، 

عالوه بر این با توجه به پیاده سازی تکنولاویی هاای پیشارفته و    

افزایش در سطح اتوماسیون و کاهش در ذخایر موجودی فشار بار  

. نگهاداری و  ]1[روی نگهداری و تعمیرات افازایش یافتاه اسات    

تعمیرات یکی از تعیین کنناده تارین مساائل در محایط رقاابتی      

است چراکه خرابی تجهیزات سبب مشکالت مختلفی نظیر تأخیر 

در تحویل، نارضاایتی مشاتری و از دسات دادن مساتقیم و غیار      

مستقیم سود و فرصت ها برای سازمان می شود به هماین علات   

مه ریزی، سارمایه گاراری و   نگهداری و تعمیرات باید به دقت برنا

به منظور تضمین یاک کاارایی خاوب مادیران      .]2[کنترل شود 

نگهداری و تعمیرات باید بر مبنای برنامه ریزی های هار ساازمان   

خاص، مناسب ترین استراتژی نت را به گونه ای انتخاب کنند که 

این استراتژی بر گرفته از نیاز های درون سازمانی باشد و مقاصاد  

یسندگان . نو]3[ مان را با استراتژی سازمان هم راستا کندنت ساز

مهمترین نگرانی در مدیریت یک کسب که  بسیاری ذکر کرده اند

و کار، بررسی و تعیین معیار های ماثرر و وزن آن معیاار هاا مای     

طبا    .]4[باشد که در محیط های تجاری مختلف، متفاوت است 

صورت گرفته در حوزه  بررسی های انجام شده، غالباً پژوهش های

انتخاااب اسااتراتژی ناات بااه انتخاااب چناادین معیااار ، و مقایسااه 

 اماا ایان  استراتژی های نت بر مبنای این معیار ها اکتفا کرده اند 

برای تعیین استراتژی نت، بر اساس یک متدولویی معین پژوهش 

در سه فاز تعیین هدف، ویژه سازی برای سازمان و فاز انتخااب و  

کماک باه    پرداخته اسات باه طوریکاه باه منظاور      تصمیم گیری

یاک مادل فرآیناد تحلیال     مدیران نت و تصمیم گیران ساازمان  

اهداف نت ساازمان را  شبکه ای به گونه ای طراحی شده است که 

شاخص کارایی نت  مقاصد و با استراتژی سازمان هم راستا کرده و

تکنیاک  به کماک   را برای آن سازمان تعیین می کند و در نهایت

ترکیباای دیماتاال و فرآینااد تحلیاال شاابکه ای و نظاار خبرگااان  

 استراتژی نت بهینه را انتخاب می کند.

 :   روش پژوهش .2

بیانگر ساختار  مفهومی مدل انتخااب اساتراتژی بهیناه     1شکل 

نت ارائه شده در این پژوهش مای باشاد. فااز دوم ایان سااختار      

ای هم راستا شامل مدل فرآیند تحلیل شبکه ای طراحی شده بر

کردن مقاصد نت سازمان با استراتژی ساازمان و اولویات بنادی    

و  یدر دو سطح استراتژیک و تااکتیک  مقاصد نت درون سازمانی

نشاان  به تفصیل  2نت است که در شکل  یتعیین شاخص کارای

 داده شده است.
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 فاز دوم ساختار مدل فرآیند تحلیل شبکه ای:  2شکل 

 

پس از اتمام فاز دوم و تعیین مقاصد نت درون سازمانی و شاخص 

کارایی نت که رسیدن به این اهداف به معنای کسب موفقیات در  

دپارتمان نت می باشد نوبت به انتخاب اساتراتژی بهیناه نات باا     

توجه به این مقاصد، از بین استراتژی هایی است که متخصصان و 

برای آن  حیط کسب و کارتوجه به مخبرگان آن صنعت خاص با 

 سازمان گزینش کرده اند.

 . مطالعه موردی )داروسازی اکسیر بروجرد(3

داروساازی پااس از   کارخانااهتایم متخصصاان و تصاامیم گیاران     

استراتژی نت پیشگویانه، پیشگیرانه، بهره ور  4برگزاری جلساتی، 

فراگیر و نت مبتنی بر قابلیت اطمینان را برای رقابت در فاز ساوم  

در فاز دوم برای تعیاین مقاصاد نات ساازمان باه       گزینش کردند.

طوری که این مقاصد برگرفته از نیاز های حقیقی سازمان باشاند  

 ANP از تصمیم گیری گروهی و مقایسات زوجی  بر مبنای مدل 

اجرا شد. انتخاب استراتژی نت بهینه در فاز  2شکل ارائه شده در 

و  ANPنیاااک ساااوم توساااط متخصصاااان باااا ترکیاااب دو تک 

DEMATEL .انجام شد 

  

 

 . یافته ها و نتایج4

 1در جادول   در فااز دوم  وزن های کسب شده توسط هار معیاار  

 نشان داده شده است.
 : شاخص کارایی و مقاصد نت 1جدول 

 مقاصد  اخص کار      

 ج به های     و وظی ه  ی
 2562/2 کیفیت خروجی

 2445/2 دسترسی

1442  /2 

 2442/2 اطمینانقابلیت 

 2261/2 کیفیت نت

 2221/2 ارربخشی کلی تجهیزات

 2142/2 نگهداشت پریری

 2124/2 سودآوری

 

 کارخاناه درآخرین فاز استراتژی های نت بر اسااس، مقاصاد نات    

توسط تکنیک ترکیبی ارائه شده است  1در جدول  که داروسازی

رتباه هار    مقایساه شادند کاه   دیماتل و فرآیند تحلیل شبکه ای 

 نشان داده شده است. 2استراتژی در جدول 

 : رتبه کسب شده توسط استراتژی ها 2جدول 

 مبتنی بر قابلیت اطمینان بهره ور و فراگیر پیشگیرانه پیشگویانه استراتژی

 1 3 2 4 رتبه

 

نتایج بدست آمده حاکی از اعتبار مدل ارائه شاده بارای انتخااب    

استراتژی بهینه نت می باشد چراکه پس از انتخاب استراتژی نت 

مبتنی بر قابلیت اطمینان متخصصاان صانعت داروساازی اظهاار     

کردند که، این استراتژی توانایی عملی کردن خواسته هایی را که 

تضامین کیفیات   رد، نظیار  صنعت داروسازی از دپارتماان نات دا  

 محصول به عنوان مهمترین هدف این صنعت، دارا می باشد.
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توسعه یک سیستم پشتیبان تصمیم برای زمان بندی کالس های درس با 

 الگوریتم های تکاملیو یک مدل برنامه ریزی دوسطحی کمک 
 ،اندیمشکآزاد اسالمي واحد ، دانشگاه علوم پایهگروه محمدنکوفر،عضو هيأت علمي 

mrnekoufar@yahoo.com 

 ،صنعتي جندی شاپور دزفول، دانشگاه مهندسي مکانيکگروه عضو هيأت علمي ،*محمدعلي موفق پور

movafaghpour@jsu.ac.ir 

که با مبنا قرار دادن ابعاد مسئله، روش حل مسئله انتخاب  دهیارائه گرد ميتصم بانيپشت ستميس کی قيتحق نیدر ا چکیده:

. رديگ يصورت م يتکامل تمیالگور کیبا کمک  ایو  حيعدد صح يدوسطح ياضیر یزیگردد. حل به کمک مدل برنامه ر يم

 هیرو کیکالس در  صيساعت و تخص-روز-درس-استاد صيتخص نيب کيتفک جادیا ليتوسعه داده شده به دل ياضیمدل ر

 يرا با توان پردازش نهيشده که حل به لید حل شوند، تبدیبا يبه دو مدل کوچک تر که به صورت متوال يدوسطح یزیبرنامه ر

ه در مورد مواجه يمدل در ابعاد واقع نیحل اCPLEX 12.5استفاده از نرم افزار  ليبه دل نيسازد. همچن يموجود ممکن م

 گردد. يممکن م ينمونه واقع کی

 .، الگوریتم های تکامليدوسطحي برنامه ریزی عدد صحيحزمان بندی کالس درس، سيستم پشتيبان تصميم، کلمات کلیدی:

 

 مقدمه .1

 یا ب ه مجموع ه   دادهای  از رو یا مجموعه صيمسئله شامل تخص

 دیبا صيتخص نیاست. در ا يزمان یها شده از برش یدسته بند

 توانن د  يشوند که بر اساس نوع مس ئله م    تیرعا يخاص طیشرا

 ها تیو محدود طیشرا نیا يکامالً مختلف باشند. در مسائل واقع

سخت  یها تیود. محدشوند يم ميبه دو دسته سخت و نرم تقس

در حل مسئله لحاظ ش وند   دیهستند که حتماً با یشامل موارد

ناموج ه ب ودن ج واب مس ئله      ای  کننده موجه  نييو در واقع تع

هستند که  ینرم شامل موارد یها تیهستند. در مقابل، محدود

 مسئله باشند. ينگيکننده سطح به نييتوانند تع يم

 

 بیان مسئله   .2

مورد مواجهه در دانشگاه م ورد مطالع ه،    يحل مسئله بوم یبرا

. به عنوان دینگرد يجواب موجه ديمدل های جاری منجر به تول

گ روه از ه ر درس    کیاز  شيدانشگاه در هر ترم ب نینمونه در ا

ام ر در کن ار ل زوم ع دم ت داخل س اعت        نی  گردد و ا يارائه م

نوع دانشجو  کیتوسط  دیکه با يدروس هم ترم )دروس ليتشک

دو  چيه   نيب   ليترم اخذ شوند و ت داخل س اعت تش ک    کیدر 

مدل  یساز ادهيندهد( امکان قابل پ یمجموعه رو نیاز ا يدرس

دانش گاه تع داد ک الس     نیدر ا نکهیا ایبرد؛ و  يم نيفوق را از ب

داده  صيتخص يدر همه روزها به هر گروه آموزش ينيثابت و مع

در  يبه ه ر گ روه آموزش     يصيتخصبلکه تعداد کالس  شود ينم

بخش پ     نیرو در ا نیاست. از ا ريمختلف هفته متغ یروزها

م  ورد اس  تفاده، م  دل  ميتص  م یره  ايپارامتره  ا و متغ اني  از ب

 گردد. يمورد مواجهه ارائه م يمسئله بوم ياضیر

 کی  از  یا ه ا مجموع ه   ک الس  یجواب مس ئله زم ان بن د    هر

 EA(. در ک الس -س اعت -روز-اس تاد -)درس یيت ا -5صيتخص

ع دد   کی  انتخاب ها ابتدا  نیاز ا کیهر  یتوسعه داده شده برا

 نهیاز گز کیوزن به هر  کیو سپ   ميکن يانتخاب م يتصادف

چرخ رول ت   هیبا رو انیشود. در پا يداده م صيمجاز تخص یها

ب ا   دادی  ه ر رو  ج ه يش ود. در نت  يها انتخ اب م    نهیاز گز يکی

گ ردد؛ در   يمشخص م   يعدد تصادف 5 یساز رهيانتخاب و ذخ

است  یيها نهیانتخاب با گز تیاولو ها، نهیبه گز يوزن ده ندیفرا

 .اند مانده يانتخاب باق یها برا از آن یکه تعداد کمتر

 

 مدل ریاضی .3
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 مـراجع .4
 ،منصور زاده یمهد ديو س يليمسعود خل ،یيرضايمحمدرضا عل [1]

 یا دو مرحله یدر دانشگاه به کمک مدل ساز يدرس یزیبرنامه ر"

دانشگاه شاهد، سال  يپژوهش ي، دوماهنامه علم"ياضیر یزیبرنامه ر

 .1875 ري، ت69-71ص  ، ص11شماره  د،یدوره جد زدهم،يس

 يهفتگ یزیر برنامه یساز نهيبه" ،حسن زاده میزاده و مر يباش نيرام [2]

 يعلم هی، نشر"يمحل یجستجو یها با روش يدروس دانشگاه

، بهار و تابستان 81-22ص  اول، ص ۀمحاسبات نرم، شمار يجیترو

1861. 
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 برای پابرجا استراتژی طراحی در پابرجا گیریتصمیم تکنیک بکارگیری

 خودرو صنعت در عرضه زنجیره ایمنی افسایش

 S.nasrifard@sutech.ac.ir،قیطاظ نٌؼتی زاًكگاُ ،اضقس کاضقٌاؾی زاًكجَی ،* فطزًهطی ؾیٌا

 Soroor@sutech.ac.ir قیطاظ، نٌؼتی زاًكگاُ نٌایغ، گطٍُ ػلوی ّیأت ػضَ ،**ؾطٍض جَاز

 Ml_bolooki@yahoo.com تْكتی، قْیس زاًكگاُ اؾتطاتػیک، هسیطیت زکتطی آهَذتِزاًف ،**لكکطتلَکی هجتثی

 کٌٌس.هی اؾتطاتػی تسٍیي تِ اقسام آیٌسُ اظ قطؼی تیٌیپیف هثٌای تط اؾتطاتػیک ضیعیتطًاهِ ؾٌتی ّایضٍـ چکیده:

 هحیط چِ ّط قَز.هی اؾتفازُ آیٌسُ ضًٍس ٍ حَازث هؿیط تطؾین جْت گصقتِ تجاضب ٍ کًٌَی قطایط تحلیل ٍ ّاتیٌی پیف

 ضیعیتطًاهِ زض هصکَض ّایضٍـ لصا ضٍز.هی تاالتط ّاتیٌیپیف ایي تحقق ػسم احتوال تاقس، تطؾطیغ تغییطات ًطخ ٍ تطآقفتِ

 ٍ پیسایف ؾثة هؿالِ ایي زٌّس.هی زؾت اظ ضا ذَز کاضایی هحیطی، تغییطات ٍ قطؼیغیط ػَاهل ایي تا هَاجِ زض اؾتطاتػیک

 ّوچَى اتعاضّایی تسٌّس. ضا هحیطی تغییطات تا هَاجِ قسضت ٍ تیٌف ضیعاىتطًاهِ تِ کِ اؾت قسُ اتعاضّایی هحثَتیت

 زض ّااؾتطاتػی اضظیاتی تِ پاتطجا گیطیتهوین یٌسآفط تكطیح ٍ تطضؾی تا هقالِ ایي زض تاقس.هی گًَِ ایي اظ پاتطجا گیطی تهوین

 زض هوکي ؾٌاضیَّای هَضزی هطالؼِ یک زض ؾپؽ اؾت. قسُ تسٍیي هتسٍلَغی یک ضاتطِ ایي زض ٍ قسُ تكطیح ؾٌاضیَّا تطاتط

 ًْایت زض اؾت. قسُ اضظیاتی ؾاظیذَزضٍ قطکت ّای اؾتطاتػی آًْا، هثٌای تط ٍ قسُ ایجاز ؾاظیذَزضٍ قطکت یک

 ؾٌاضیَّای زض ّاآى پاتطجایی تطای ّایی تَنیِ ٍ قًَسهی قٌاؾایی قًَسهی هٌجط ًتایج تْتطیي تِ احتواالً کِ ّایی اؾتطاتػی

 گطزز. هی تسٍیي هرتلف

  پاتطجا اؾتطاتػی ،ؾٌاضیَ پاتطجا، گیطیتهوین قطؼیت، ػسم کلیدی: کلمات

                                                           

ارائو دىنده*  

   مقدمه .1

ِ  تما  هتٌاؾمة  گیمطی تهموین  ٍ تحلیل ؾٌتی ّایضٍـ  ٍ ظهیٌم

 پاؾمری  پاتطجما  گیطیتهوین ًیؿتٌس. ػویق قطؼیت ػسم ظهاًِ

ِ  همسػی  ٍ هَجَز قطایط تِ اؾت  ّمای اؾمتطاتػی  تَاًمس همی  کم

 گیمطی تهموین  قمیَُ  کٌس. ططاحی هست تلٌس آیٌسُ تطای پاتطجا

 تِ ٍاتؿتِ هَؾؿات اظ یکی ؾالِ زُ تحقیقاتی پطٍغُ ثوطُ پاتطجا

ِ  پاؾمد  زض کماض  ایمي  تاقمس. هی ضًس اًسیكگاُ  تحلیمل  چمالف  تم

 .]4[اؾت آهسُ پسیس هست تلٌس ؾیاؾت

  تعریف مسأله .2

 پاتطجا گیطیتهوین یٌسآفط تكطیح ٍ تطضؾی ِت هقالِ ایي زض

 ّااؾتطاتػی تطضؾی تِ هَضزی هطالؼِ یک زض ؾپؽ پطزاظینهی

 اؾتطاتػی زضًْایت ٍ پطزاظینهی ذَزضٍ ایوٌی افعایف ظهیٌِ زض

 انلی ػٌانط اتتسا کِ نَضت ایي تِ کٌین.هی اًتراب ضا پاتطجا

 اضظیاتی هؼیاضّای ٍ اٍلیِ ّایقطؼیت ػسم قاهل کِ تهوین

 ؾپؽ کٌین هی هكرم ضا ... ٍ ّعیٌِ هاًٌس ّااؾتطاتػی زػولکط

 کٌین.هی ایجاز ضا ؾٌاضیَّا ّاقطؼیت ػسم حانلضطب تا

 اؾتطاتػی، ططاحی ّایٍـض اظ اؾتفازُ تا ّوچٌیي

هاتطیؽ  تؼس هطحلِ زض کٌین.هی ایجاز اٍلیِ ّای اؾتطاتػی

 هٌظط اظ ضا اٍلیِ اؾتطاتػیک ّایگعیٌِ تاؾف ضا تكکیل زازُ ٍ

 هؼیاضّا اظ یکی اؾاؼ تط ؾٌاضیَّا تطاتط زض هرتلف شیٌفؼاى

 قًَسهی اضظیاتی هکفی ضضایت هطلق، تاؾف ًؿثی، تاؾف هاًٌس

 قًَسهی تطگعیسُ ًْایی اؾتطاتػی ًاهعز ػٌَاى تِ ّاییگعیٌِ ٍ

 زاقتِ ؾٌاضیَّا اظ ٍؾیؼی طیف تطاتط زض ضا تاؾف کوتطیي کِ

، Topsis هاًٌس ّاییضٍـ اظ تَاى هی اضظیاتی تطای تاقس.

Electre ،AHP ،ANP ... ٍ ُتِ تؼسی گام زض کطز. اؾتفاز 

 ههًَیت اقساهات تَؾؼِ ٍ کٌٌسُ ًقض ؾٌاضیَّای قٌاذت

 اًتراب ضا ًْایی اؾتطاتػی ًْایت زض ٍ پطزاظینهی ترف

  کٌین. هی

 ىتیا ظیط هطحلِ قف زض تَاىهی ضا پاتطجا گیطیتهوین فطایٌس

 ;]2،3[کطز

   نیتهو چاضچَب تِ زازى قکل .2

 سیاظهایت َّایؾٌاض زض ضا یاؾتطاتػ تتَاًس کِ یهسل تَؾؼِ .3

 (ِیاٍل ّایی)اؾتطاتػ کیاؾتطاتػ ّایٌِگعیٍ َّایؾٌاض ذلق .4

 کٌٌسُ ًقض یَّایؾٌاض تَؾؼِ ٍ اّیاؾتطاتػ یاتی.اضظ5
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 تطاتمط  زض پاتطجما  ّمای یاؾتطاتػ ػولکطز کطزى يیؾٌگ .ؾثک6

 ترف ههًَیت اقساهات تَؾؼِ ٍ ّایطپصیةیآؾ

 یاؾتطاتػ ییًْا اًتراب .7

 پابرجرا  گیرری تصمیم کارگیری به موردی: مطالعه .3

 خودروساز شرکت یک در

 ػوَهی اػتواز جلة ٍ ذَزضٍ ایوٌی افعایف اؾتطاتػیک; ّسف

 هٌظَض; تِ

 ظیط قیوتی هحسٍزُ زض کكَض ذَزضٍ تاظاض ؾْن حفظ -2

 ضیال هیلیَى 211

 زضهحسٍزُ) زضنس 6: تِ زضنس 98 اظ تاظاض نؾْ تَؾؼِ -3

 ضیال( هیلیَى 211 ظیط قیوتی

 هاُ 29 حساکثط ظهاًی; هحسٍزُ

 ظیط ذَزضٍی فطٍـ ؾطح تَؾؼِ ٍ حفظ هَضَػی; هحسٍزُ

 ضیال هیلیَى 211 قیوت

 اظ; ػثاضتٌس ّاقطؼیت ػسم 

 تجْیعات تسٍى ذَزضٍّای گصاضیقواضُ قطؼیت ػسم -2

 ایوٌی

 الوللمی  تمیي  تیكمتط  ّایتحطین ٌِظهی زض قطؼیت ػسم -3

 ( ABS الکتطًٍیکی قطؼات ٍ ایطتگ ذطیس اهکاى)

 ٍضٍز ٍ ذممَزضٍ ٍاضزات تؼطفممِ کمماّف قطؼیممت ػممسم -4

 تمماظاض تممِ چیٌممی ٍ ٌّممسی ایوممي ٍ اضظاى ذَزضٍّممای

 ضیال هیلیَى 211 ظیط ذَزضٍّای

 ایجاز ؾٌاضیَ ّكت کلیسی ّایقطؼیت ػسم ضٍـ تِ حال

 ّایاؾتطاتػی ،SWOTهاتطیؽ  تطاؾاؼ ّوچٌیي کٌین. هی

 ; اظ ػثاضتٌس اٍلیِ

 ٍ ایوي ٍ اضظاى ذَزضٍ هتقاضیاى تطای ٍؾیغ تثلیغ ;2 اؾتطاتػی

 .ذَزضٍ اقؿاطی فطٍـ ، فطؾَزُ ذَزضٍّای تؼَیض

 ٍ اًتراتی ضًگ زاضای ذَزضٍّای اقؿاطی فطٍـ ;3 اؾتطاتػی

 .آپكي

 هیلیَى 21 ظیط قیوتی هحسٍزُ زض تٌَع ایجاز ;4 اؾتطاتػی

 کاّف ٍ ٍؾیغ فطٍـ قثکِ ٍ ذاضجی قطیکاى تِ اتکاء تا تَهاى

 .ٍضٍز ّایتؼطفِ

 اؾتفازُ ٍ Airbag ٍ ABS تَلیس کاضذاًِ احساث ;5 اؾتطاتػی

 ػسم اظ جلَگیطی تطای کكَض زض هَجَز فَالزّای اظ

 گصاضی. قواضُ

 فَالزّای ٍ Airbag ٍ ABS لَاظم ذطیس اهکاى ;6 اؾتطاتػی

 ّا.تحطین تطقطاضی ضغنػلی ذاضجی ّایقطکت اظ ذال

 نترایج . 4

 زاضز، ٍجَز ّاکتاب زض کِ ّاییهسل اکثط هفطٍضات ذالف تط

 ضٍتطٍ ًازقیق احتواالت ٍ ًاکافی اطالػات تا ٍاقؼی جْاى زض

 هسل هفطٍضات اؾت کطزُ ؾؼی پاتطجا گیطیتهوین ّؿتین.

 گیطیتهوین ضٍـ ٍ ًوایس تطًعزیک ٍاقؼی زًیای تِ ضا ذَز

 هفطٍضات ایي اظ یکی ًوایس. هفطٍضات ایي تا هٌطثق ضا ذَز

 ّایآیٌسُ ضذساز حتوالا ًثَزى زؾتطؼ زض ٍ آیٌسُ چٌسگاًگی

 هؼیاض ّؿتین قاّس تکٌیک ایي زض لصا اؾت. ضٍ پیف هرتلف

 هؼیاض اؾاؼ تط پاتطجایی تِ تْیٌگی اظ گیطیتهوین اضظیاتی

 اقساهات اظ تکٌیک ایي زض ّوچٌیي اؾت. کطزُ تغییط تاؾف

 ایي تِ هٌجط کاض ایي کِ اؾت قسُ اؾتفازُ هکول -جاًثی

 .تاقین زاقتِ تیكتطی ههًَیت زاضای ّااؾتطاتػی کِ قَز هی

 شیٌغؼاى ضضایت ضا پاتطجایی ػَاهل اظ یکی تکٌیک ایي ضوي زض

 اؾتطاتػی اًتراب ٌّگام زض ٍ زاًسهی اًتراتی اؾتطاتػی هَضز زض

 اؾتطاتػی تَزى قثَل هَضز ضا اًتراب هؼیاضّای اظ یکی پاتطجا،

 زاًس.هی شیٌفغ زیسگاُ اظ

 ّااؾتطاتػی تْتطیي ًؿثی تاؾف هیعاى هحاؾثِ تِ تَجِ تا

 ;اظ ػثاضتٌس

 فَالزّای ٍ Airbag ٍ ABS لَاظم ذطیس ;5 اؾتطاتػی اٍل;

 .ذاضجی قطکای اظ ذال

 ٍ Airbag ٍ ABS تَلیس کاضذاًِ احساث ;6 اؾتطاتػی زٍم;

 اؾتحکام افعایف تطای کكَض زض هَجَز فَالزّای اظ اؾتفازُ

 ذَزضٍ. تسًِ

 ػسم ٍ تحطین تطقطاضی ،5اؾتطاتػی ضٍی تط هَثط ػاهل هْتطیي

 تطٍى تطای ضاُ تْتطیي کِ تاقسهی ها کكَض تِ اقالم آى فطٍـ

 ;هكکل ایي اظ ضفت

 تطزى تاال تطای ذاضجی هتؼسز تاهیي هٌاتغ اًتراب -2

 ظًی چاًِ قسضت

 ها کكَض تا ؾیاؾی ًظط اظ کِ تاهیٌی هٌاتغ اًتراب -3

 تا (... ٍ ضٍؾیِ ، هالعی ، چیي هثل ) ًساضًس هكکل

 هٌتفی تاهیي ػسم ًتیجِ زض ٍ فطٍـ ػسم ضیؿک

 .قَز

 ًْایی اؾتطاتػی قثل هطاحل زض قسُ هططح هَاضز تِ تَجِ تا

 ;هیگطزز تسٍیي ظیط تكطح

 هٌاتغ اظ ذال فَالزّای ٍ Airbag ٍ ABS لَاظم ذطیس"

 تیي ٍ ؾیاؾی ػَاهل تاثیط تحت کِ ذاضجی قطکای ٍ هتؼسز

 "گیطًس.ًوی قطاض الوللی

 مرراجع . 5
[1] Groves, D.G., Lempert, R.J, “A new analytic method for finding 

policy-relevant Scenarios”. Global Environ. Change – Human 

Policy Dimensions ,17 (1), 73–85,(2007). 

[2] Lempert, R.J., Groves, D.G., Popper, S.W. and Bankes, S.C“A 

General, Analytic Method for Generating Robust, Strategies and 

Narrative Scenarios”, Management Science, 52(4): 514-

528,(2006). 

[3] Lempert, R.J., Popper, S.W. and Bankes, S.C,”Shaping the Next 

One Hundred Years: New Methods for Quantitative, Long-ter   
Policy Analysis”,Sant  Monica, RAND Corporation, (2003). 
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 با توابع هدف کسری چند هدفه  دوسطحی خطی کارای مساله مرزمحاسبه 

  در سطح باال

 ریاضی، دانشگاه شهید چمران اهواز، عضو هیأت علمی گروه حبیبه صادقی، 

habibe.sadeghi@scu.ac.ir 

 ، دانشگاه شهید چمران اهواز ،رشد ریاضی كاربردی كارشناسی ا فارغ التحصیل، *عباس مهربانی

 abbasmehr795@gmail.com 

   طیبا كمک شرا ،را  باالدر سطح  یتوابع هدف كسر باچند هدفه   یخط یدو سطح یزیمساله برنامه ر ،مقالهدر این  :چکیده

 K.K.Tیم لیتبد 1و   0 ختهیآم - حیصح یمساله چند هدفه خط کیبه  ییدو دو یها ریده از  متغو استفا ریمتغ رییو  تغ 

 یمرز كارا ( MOMILP)اده از نرم افزارفاست و و بکار بردن الگوریتم نقطه مرجع جستجو یجهت ها فیبا تعر. سپس، میكن

 .می دهیم نشان كارایی روش را  یمثال عدد کی با ارایه انی.  در پامیآورمی  را بدست ختهیآم- حیمساله  چند هدفه صح

 .تهآمیخ-برنامه ریزی چند هدفه ، برنامه ریزی كسری ، برنامه ریزی دو سطحی، برنامه ریزی صحیح   کلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده

  مقدمه .1

 نهیمساله  به کیدر واقع  یچند سطح یزیبرنامه رمساله 

 ییمتمركز  است. روش ها ریو غ یسلسله مراتب یساز

بر  یبا توابع هدف كسر یچند سطح لیمساحل   یبرا

 .شده است هیارا یآرمان یو روش ها یفاز میمفاه اساس 

چند هدفه  یحل مساله دو سطح یمقاله برا نیدر ا [3]

  كرده ایم كهاستفاده  یخط  یزیبرنامه ر  کردیاز رو یكسر

برخالف روش های فازی و  ، روش نیبا استفاده از  ا

كارا منجر می شود، مجموعه ای آرمانی كه به یک جواب 

   .وریمدست می آبرا  از جواب های كارا 

 (MOLFP.برنامه ریزی چند هدفه کسری خطی)2

 مدل مساله برنامه ریزی چند هدفه كسری به صورت زیر است:
                (1) 

          
 كه:

 
 :در این مقاله با فرض

 

 

و  ه از تغیر متغیرو با استفاد

هدفه  خطی تبدیل  (را به یک مساله چند1، مساله ) 

 می كنیم، سپس  نقاط كارا ی آن را بدست می آوریم.

 برنامه ریزی دو سطحی  .3

سازی ریزی دو سطحی شامل دو مساله بهینهیک مساله برنامه

له سطح مساله سطح اول بوسیله مسا شدنی  است كه ناحیه

متغیر های تحت  شاملشود. متغیرهای مساله دوم تعیین می

كنترل تصمیم گیرنده سطح باال و سطح پایین می باشند كه به 

به همین نمایش داده می شوند،  و  ترتیب  با 

. توابع هدف سطح باال و سطح پایین هستند  fو  Fترتیب توابع 

گیرنده سطح پایین را را رهبر و تصمیم باالگیرنده سطح صمیمت

ریزی دو سطحی در حالت كلی برنامه مسالهنامند. پیرو می

 : شودبصورت زیر فرمول بندی می

 
     s.t G(x, y)   

 

 
 : [4]ریزی دو سطحیبرخی خصوصیات مسایل برنامه    

37

mailto:habibe.sadeghi@scu.ac.ir
mailto:habibe.sadeghi@scu.ac.ir
mailto:abbasmehr795@gmail.com


 
 

 2 

اب را برای وجود جو G ،g،F ،f. پیوستگی و كرانداری توابع 1

 .كندمساله تضمین نمی

 . معموالً ناحیه شدنی مساله نامحدب است. 2

 .است Np_hardیک مساله  ریزی دو سطحیبرنامه .3

.   مساله برنامه ریزی دو سطحی خطی چند هدفه با 3

(MOFBLP)توابع هدف کسری در سطح باال 
 

هدف  توابعبا   چند هدفه خطی فرم كلی مساله دو سطحی

 :باشدبه صورت زیر میر سطح باال كسری د

 

 

 

 

         

 
        

 

 
 كه در آن:

 

 
 

 مساله دو سطحیکارا  جواب هایمحاسبه . الگوریتم 4

 خطی با توابع هدف کسری در سطح باال 

( را با استفاده از روش مجموع وزن 2سطح دوم مساله) (:1گام )

و شرایط  ،  به یک مساله تک هدفه تبدیل كرده [5]دار 

تاكر آن را،  به صورت محدودیت به  -كاهن-بهینگی كاروش

( اضافه می كنیم.  حال 2محدودیت های  سطح اول مساله)

به    ∇ توابع هدف كسری سطح اول را باكمک تغییر متغیر

 0با استفاده از متغیر های  حال می كنیم. صورت خطی تبدیل 

 هرایط مکمل زائد راكه غیر خطی می باشند را ب، ش1و 

محدودیت های خطی تبدیل می كنیم. بنابراین  مساله    به  

  آمیخته   تبدیل –صورت    یک مساله چند هدفه    صحیح 

 می گردد. 

 راآمیخته -صحیح هدفه  چندله امس بازدهیجدول  :(2گام )

ط انق  كه [5]می آوریم. بدست 

 را ماكزیمم كه مقدار تابع  هستند ییكارا

   .دنكنمی 

 اولین نقطه مرجع را،  :(2گام )

و الگوریتم نقطه  در نظر می گیریم 

 مرجع را برای حل  آن بکار می بریم.

  را  , حال مقدار های : (3گام )

 برابر رای این كار نقطه مرجع جدیدبهبود می بخشیم. ب

قرار  كه در آن  

. به این روش تغییر نقطه مرجع روش جستجوی می دهیم

 [1].جهت دار می گویند

ام به  j( تا موقعی تکرار می شود كه تابع هدف 3گام ) :(4)گام

 مقدار بهینه اش در جدول بازدهی برسد. 

قرار داده و جهت های دیگر جستجو   :(5)گام 

 را انجام می دهیم. 

را  ط كارایی كه تابع ااین الگوریتم با نق

 ا ماكزیمم می كند شروع كرده و به طور متوالی جواب های كار

 j هدف و با رسیدن به نقطه ی كارایی كه تابع هرا بدست آورد

 ذیرد.پایان می پرا ماكزیمم می كند   ،ام

 تعداد  ،هدف ابعت له ای با ابرای مس 

از  چند هدفه برای حل مسایل .شودجهت جستجو باید انجام 

 [2]استفاده كرده ایم.  (MOMILP)نرم افزار  

بارای هار     و  باا تغییار متغیار هاای      :(6گام )

 ، جواب كارای مسااله خطی صحیح آمیخته  جواب كارای مساله

محاسبه نقااط   تمیالگور اكنون .یمآورمی را بدست  (2) كسری

 است.  دهیرس انیكارا به پا

 مـراجع
[1] M.J. Alves and J. Clı´ maco, An interactive 

reference point approach for multi objective  

mixed-integer programming using branch and 

bound, Eur. J. Oper. Res. 124 (2000), pp. 478–

494pp. 478–494 .  

[2] M.J.  Alves  and J. Clı´maco  ,A note on a 

decision support system for multi objective 

integer  and mixed-integer programming 

problems, Eur. J. Oper. Res. 155 (2004), pp. 

258–265 

[3] K. Lachhwani1, M. Prasad Poonia,  

Mathematical solution of multilevel fractional 

programming problem with fuzzy goal 

programming approach , Journal of Industrial 

Engineering International 2012. 

[4] S. Dempe,Foundations of Bilevel Programming, 

Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2002 

.  

[5] M. Ehrgott, Multicriteria Optimization, Springer, 

Berlin, 2005. 
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 هایآیندفربا استفاده از  یدقنام سازی بهینهتعیین طول گام مناسب مسائل های عددی برای روش

 ی دوم و مکعبییابی درجه درون
 sadeghbehrouzi1368@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی، دانشگاه یزد،  ،*صادق بهروزی مؤخر

 hosse_m@yazd.ac.irد، یز ریاضی، دانشگاه عضو هیأت علمی گروه حسینی،  سید محمدمهدی
 

سازی نامقید با رویکرد جستجوی خطی های عددی برای تعیین طول گام مناسب در حل مسائل بهینهدر این مقاله به بررسی روشچکیده: 

نمایی مناسب استفاده خواهیم کرد و با حل چند مثال توانایی یابی درجه دوم و مکعبی و یک الگوریتم بزرگ. برای این منظور از درونمیپرداز یم

 پیشنهادی را از لحاظ عددی بررسی خواهیم نمود. یها روش

 یینما بزرگیابی، الگوریتم نامقید، جستجوی خطی، طول گام، درون یساز نهیبهکلمات کلیدی: 

                                                           
*
دهندهارائه    
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   مقدمه .1

 سازی نامقید زیر را در نظر بگیرید مساله بهینه

                                   (1)              
یک  xپذیر و تابعی پیوسته و مشتق       که در آن 

های گونه مسائل، روشبرای حل اینای است. مؤلفه nبردار 

-ترین روشمهماز جمله تحلیلی و عددی گوناگونی وجود دارد. 

های تندترین روشاز  توان یم( 1حل مساله )های عددی برای 

ها، نیاز در کلیه این روش نام برد.کاهش، نیوتن و شبه نیوتن 

داریم مناسب در هر تکرار طول گام یک به یک جهت کاهشی و 

ها با داشتن تا جوابی با دقت مطلوب بدست آوریم. در این روش

 ، نقاط بعدی را از رابطه   و نقطه     جهت کاهشی 

                                (2)          
عددی است مثبت که طول گام    آوریم،که در آن بدست می

 شود. طول گام بهینه با حل مسئله مینیم سازینامیده می

                                          (3)        

 .آیدبدست می

 

 های انتخاب طول گام الگوریتم. 2

هایی برای پیدا کردن کمینه تابع یک بعدی  روش در این بخش

 .کنیم زیر بررسی می
ϕ (α) = f (   + α  ),         (4)        

 

 

 

 

 

 

، به   ϕ′(0) <0جهت کاهشی باشد، یعنی     فرض کنید 

محدود کنیم.  αعبارت دیگر جستجوی خود را به مقادیر مثبت 

 = f(x)           اگر
 

 
کمینه کننده  ،باشد  

  یک

به طور جبری    α   بعدی آن را در طول شعاع 

 :کنیم، لذا داریم محاسبه می

    
   

   

  
    

                                 (5)      

نباشرد آنگراه برا اسررتفاده از     محردب ترابع اکیردا     fاگرر  

1الگوریتم پیمایش معکوس
توان طول گرام مناسرب   می 

جسرتجوی خطری و    هایالگوریتمرا بدست آورد، که    یعنی 

عددی طول گام مناسبی که  به طوروجود دارد که  2نماییبزرگ

                                                           
1
 Backtracking 

2
 Zoom 

، کره بره   در شرایط ولف و قوی ولف صدق کنرد را نتیجره دهرد   

 باشند.شرح زیر می
 

 

 یابی. درون3
̅  ]فرض کنید بازه  شامل طول گام ی که بازه عنوان به را [̅ 

 در      و    قبلی  تخمینی گام دو و مطلوب باشد بشناسیم

-درون نمایی با استفاده ازبا الگوریتم بزرگ .دارند قرار بازه این

آورد. مناسب را بدست می  توان یابی درجه دوم و مکعبی می

با استفاده از اطالعات در دسترس یابی درجه دوم در روش درون

تقریب درجه دوم (  )ϕ  و      ، .ϕ(0)یعنی، 

 ،گیریم یمزیر در نظر  به صورترا  ϕاز         

 

      (
               

    

  
 )   

                                                       
(6) 

به عنوان کمینه این تابع درجه دوم     انتخابی جدید مقدار

 شوددر نظر گرفته می

     
      

 

 [                   ]
                    (7)  

 و     دهیم قرار می شرط آرمیژو را برآورد کند   اگر 

 یاب صورت، تابع درون در غیر ایندهیم.جستجو را خاتمه می

،         یاستفاده از چهار نقطه با       درجه سوم
 . کمینه کننده این سازیممی       و       ،         

̅  ]تابع مکعبی در بازه   انتهایی یا در نقاط  نقاط از یکی [̅ 

که اگر در نقاط داخلی رخ دهد آن نقطه به صورت ، درونی است

 :زیر است

                     

             [
            

                   
]                             

(8) 

 که

                  

  
              

        
 

 (9) 

                 [  
 

        
       ]

 
  

(10) 
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-گام اطالعات حذف وسیله به توانند یابی میدرون فرآِیندهای

و         ها با، و جایگذاری آن     و    های 
 .تکرار شوند         

 یریگ جهینت. 4

به طور تقریبی تابع  که مثبت مناسبی بود   هدف پیدا کردن  

به دنبال  معموال ( را کمینه کند. برای این منظور 4یک بعدی )

مناسب که در یکی از    یک روش عددی خواهیم بود که یک 

شرایط آرمیژو، ولف، قوی ولف یا گلدشتاین صدق نماید را 

تعیین نماید. برای این منظور الگوریتم پیمایش معکوس به 

صادق در شرط    برای تعیین  عنوان یک الگوریتم مناسب

تعیین  کننده نیتضمآرمیژو شناخته شده است ولی این الگوریتم 

نیست. در اینجا بر  ذکرشدهطول گام صادق در سایر شرایط 

درجه دوم و مکعبی و با استفاده از الگوریتم  یابی درونمبنای 

مناسب که در شرط قوی ولف صدق    به تعیین یینما بزرگ

 و نشان دادیم  کند پرداختیم

 

 

که الگوریتم پیشنهادی از نظر عددی از توانایی باالیی برخوردار 

 های زیر برای تابعنتایج در جدول است.

                                     
رقم  6تا        و         و          با 

 به شرح زیر است. اعشار
 

 دومدرجه  یابی درون(: جستجوی خطی با 1جدول ) 
 

 مکعبی یابی درون(: جستجوی خطی با 2جدول ) 

 

 . مـراجع5

[1] J. F. Bonnans, J. C. Gilbert, Numerical Optimization, Second 
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Springer-Verlag, 2006. 

 
[3] Y. Yuan, A new step size for the steepest descent method, Journal of 

Computational Mathematics 24 (2006) 149-156. 

 
[4] W. J. Leong, B. S. Goh, Convergence and Stability of Line Search 

Methods for Unconstrained Optimization, Acta Applications 
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[5] W. Zhong, H. Shuai, D. Z. Xiao, New cautious BFGS algorithm 

based on modified Armijo-type line search, Inequalities and 
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  مقیدسازی نا بهینهی مسائل حل عدد برای جدید یشدهنیوتن اصالح روشیک 

 m.tafakkori@gmail.com ،یزد، دانشگاه کاربردی ریاضی  دانشجوی کارشناسی ارشد ،*یمحمد تفکری بافق
 hosse_m@yazd.ac.ir  ،یزد، دانشگاه ی ریاضیدانشکدهعضو هیئت علمی  ی،سید محمدمهدی حسین

 

سازی نامقید است. این روش که به همگراییی سیری    های کارا برای حل عددی مسائل بهینهروش نیوتن، یکی از روش چکیده:
. در این مقاله، یی  روش نییوتن   ی دوم داردهمگرایی مرتبه ،مشهور است، تحت شرایطی کاهشآن در مقایسه با روش تندترین

بیرای حیل    ماتریس هسیین تیاب  هید ،   به  آن ی مضربی از ماتریس همانی و افزودنانتخاب هوشمندانه بای جدید شدهاصالح
 افیزار شیده بیا نیرم   های مطرحالگوریتم .خواهد شدو همگرایی آن بررسی  زی نامقید با تواب  نامحدب ارائهسا عددی مسائل بهینه

دسیت  هو نتایج بی  استشدهمقایسه  شدهنیوتن اصالح معرو  روشچهار با عددی ی چند مثال، نتایج سازی و با ارائهمتلب پیاده
    است.ها در حل آن مسائل کارایی روش پیشنهادی از لحاظ حجم محاسبات نسبت به سایر روش یدهندهآمده نشان

    

 .جهت کاهشیماتریس معین مثبت، ماتریس هسین، شده، روش نیوتن اصالح کلمات کلیدی:

                                                           
*
دهندهارائه   

 مقدمه .1
های ریاضیات کاربردی اسیت کیه در   ، یکی از شاخهسازی بهینه

مهندسی، اقتصیادی،  های طراحی و نگهداری بسیاری از سیستم
کیردن هزینیه و ییا    منظور مینیمممدیریتی و حتی اجتماعی، به

سازی،  کردن سود، کاربرد فراوانی دارد. در مسائل بهینهماکزیمم
شیده مینییمم نمیاییم،    اگر تاب  میورد نظیر را تحیت قییود داده    

سیازی نامقیید   صورت، مینییمم سازی مقید و در غیر اینمینیمم
 صورت زیر است:ی این مسائل بهنامیم. شکل ریاض

(1) 
nx

min f (x),


    

nfکییه در آن : طییور ، تییابعی اسییت حییداقل دو بییار بییه
 -nی  بردار  ،xپذیر که به آن تاب  هد  گوییم و پیوسته مشتق

-اصیالح نیوتن ی  روش جدید در این مقاله، به ای است.  مؤلفه

 پردازیم. میسازی نامقید عددی مسائل مینیممشده برای حل 
 
  . الگوریتم روش نیوتن2
، از kpتو جهx0ی آغازینبا در نظر گرفتن نقطه این روش،در 
 یرابطه
(2) 

k k kk x px ,α 1   

نقاط k k 1
x




آوریم.دست میرا به 

kα ،اسیت   طول گام مناسب
با استفاده از الگوریتم پیمیایش معکیوه همیراه بیا شیرای        که

آورییم. در  دسیت میی  آرمیژو، ولف، قوی ولف و یا گلدشتاین بیه 
کنییم کیه   صورتی تعرییف میی  ، جهت را بهسازیمینیمم مسائل

 صورتکاهشی باشد. در روش نیوتن، شکل کلی جهت به
(3) 

k k kp B f (x ),  1  
هاست ک

k kB f (x )2؛ )منظور از
kf (x )2 ،  ماتریس هسیین

همگراییی  همگرا بیودن،   این روش، در صورت تاب  هد  است(.
در حالیت کلیی،  ی دوم دارد. امیا  مرتبه

kf (x )2

میا  معیین   لزو 
مثبت نیست؛ پس جهت نیوتن دیگر ی  جهت کاهشی نیسیت  

گونیه  رو روش نیوتن همگرا نخواهد بود. برای حیل ایین  و از این

نییوتن اسیتفاده   شیده ییا شیبه   های نیوتن اصالحمسائل از روش
 مدهیقرار می، شدهکنیم. در روش نیوتن اصالح یم
(4) 

k k kB f (x ) E , 2  
ی طیفیی  هایی چیون تجزییه  را معموال  با استفاده از روش kEو

شده با کوچکترین مقدار ویژه، افزودن مضربی از میاتریس  اصالح
ی نیامعین  تجزییه شیده و ییا   ی چولسکی اصیالح همانی، تجزیه
کهآوریم تا ایندست میبهشده متقارن اصالح

kB   معیین مثبیت
گذاری؛ حال با جای[3شود ]

kB( به ی  جهت 3در ،)  کاهشیی
kfکیه شیرط توقیف    . الگوریتم را تا زمیانی رسیممی (x )  

کنییم  . به این نکته توجه میی [3] برقرار شود، ادامه خواهیم داد
شییده، الزم هییای نیییوتن اصییالح  کییه بییرای همگرایییی روش  

است
kf (x )2     معین مثبت بوده، عدد شیرطی کرانیدار داشیته

چنیین ایین   هم .شیتز صدق کندباشد و در شرط پیوستگی لیپ
 .[5,2,1] دهنددست می ها، تنها مینیمم موضعی را بهروش
 
 شده. یک روش جدید نیوتن اصالح3

شیده بیرای حیل عیددی     در این مقاله، ی  روش نیوتن اصیالح 
دهییم. در  سازی نامقید با تواب  نامحدب ارائیه میی  بهینهمسائل 
هنقاطی ک

kf (x )2،آن را با افزودن مضیربی   معین مثبت نیست
بییا ییی  مییاتریس معییین مثبییت جییایگزین  از مییاتریس همییانی،

 کنیممنظور، تعریف میکنیم. برای این می

(5) k k ka b f (x ) ,


      
1a که در آن ،0b 0و ، اند واعدادی حقیقی 

(6) k min kmax( , ( f (x )));   20  
 ، کوچکترین مقدار ویژه است. minدر اینجا منظور از

سماترینامحدب باشد، حتی اگر  fتاب   k kf x a I  2،   نیمیه
 معین مثبت خواهد بود. حال با تعریف

(7) 
kkE I,   

بیا   معین مثبیت و  kBبه ی  ماتریس(، 4گذاری آن در )و جای
رسییم.  (، به ی  جهت کاهشیی میی  3فرمول ) در kBقرار دادن
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 2 

نسیبت بیه   کمتیر  ی محاسیباتی  هزینهمزیت این روش با حفظ 
)Oی خطیای ، از مرتبیه در بخش دوم های ذکر شدهروش ) 2 

خواهد بود. با انتخاب پارامترهای مناسب، همگرایی موضعی این 
همگرایی سراسری فیوق خطیی و حتیی     ؛شودروش تضمین می

در مرج  ی دوم بهینگی ی مرتبهتحت شرای  کاف، ی دوممرتبه
همراه بیا  شده را مطرح هایروش. در ادامه، است[ اثبات شده4]

cبییا الگییوریتم پیمییایش معکییوه و شییرط آرمیییژو  4
1 بییا ، 10

ی چند مثال، نتیایج را  سازی کرده و با ارائهافزار متلب، پیاده نرم
 کنیم. مقایسه میشده نیوتن اصالح معرو   روش چهار با
 
 . نتایج 4
  تاب 

f (x, y,z) ((y x ) (z y ) (x ,)) (y )      2 2 2 2 2 2100 1 1  
(8) 

ی بهیین  نقطهگیریم. را در نظر میمتغیره( سه 1)تاب  روزنبروک
)این تاب ، , , xی آغیازین  با شروع از نقطه .است 111( ( , , ) 0 0 2 1 

پارامترهیییییایانتخیییییاب و   410،c  4
1 10،0001/1a ، 

5/0b 5/0 و ( به1، نتایج جدول )الگوریتماند. دست آمده-

شیده  ی طیفی اصالحتجزیهترتیب عبارتند از  به رفته کارهای به
، افزودن مضربی از ماتریس )روش اول( با کوچکترین مقدار ویژه

، )روش سوم( شدهی چولسکی اصالح، تجزیه)روش دوم( همانی
 و روش مقاله )روش چهارم( شده ی نامعین متقارن اصالحتجزیه

 .)روش پنجم(
 

 

 

وشر  kx   # k # BT
2

 # f # ∇f # f 2
 

 اول
,
,
,

 
 
 
 

1 00000
1 00000
1 00000

 23 33 57 24 23 

 دوم
,
,
,

 
 
 
 

1 00000
1 00000
1 00000

 13 2 16 14 13 

 سوم
,
,
,

 
 
 
 

1 00000
1 00000
1 00000

 16 5 22 17 16 

 چهارم
,
,
,

 
 
 
 

1 00000
1 00000
1 00000

 23 33 57 24 23 

 پنجم
,
,
,

 
 
 
 

1 00000
1 00000
1 00000

 9 0 10 10 9 

(1جدول )  
 

الگیوریتم   کنییم ، مشیاهده میی  (1)جیدول  نتیایج  ی با مقایسیه 
شیده،   های مطرحروشدیگر با در مقایسه شده در این مقاله  ارائه

بییرای تییاب   عنییوان مثییالبییه ،بییا انتخییاب پارامترهییای مناسییب
چگیونگی   متغییره، بیار محاسیباتی کمتیری دارد.    روزنبروک سه

                                                           
1 Rosenbrock function 
2 Backtracking 

1a پارامترهای بهترین انتخاب ،0b 0و ی بیاز  ، ی  مسئله
 .توان بر روی آن کار کرداست و می
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[6] W. Zhou, X. Chen, "On the convergence of a modified 

regularized Newton method for convex Optimization with 

singular solutions", Journal of computational and Applied 

Mathematics, vol. 239, pp. 179-188, 2013. 

 

 

 

 
 

43



 
 

 ارائه دهنده -*

 

هاي ترکيبي فازي و احتمالي  کنندگان با معيار مينأارائه مدل انتخاب ت  
 

 sara_292423@yahoo.com ،سازمان مدیریت صنعتی، کارشناس ارشد صنایع ،* سارا بختیاری

  amakui@iust.ac.irاحمد ماکوئی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ، دانشکده صنایع، 

  چکیده:

ی چند معیاره است که مشتمل بر هر دو نوع فاکتورهای کمی و کیفی به منظوور انتخواب برتورین    ا مسئله هکنند تأمینانتخاب 

گیوری روروری اسوتو رویهردهوای      گیری و غیرقابل انودازه  ای بین این معیارهای قابل اندازه باشد، در نظر گرفتن موازنه ه میکنند تأمین

گان بواققوه بوه   کننود  توأمین معاصر، عملهرد  نیتأمو در مدیریت زنجیره اند هشدپیشنراد  مسئله نیامختلف تصمیم گیری برای مقابله با 

 ارهوا یمع تیو ماه تیقذا درجه عدم قطع .ردیگ یمی قرار مورد بررسجای صرف تمرکز بر تک عامل هزینه، بر اساس معیارهای چندگانه 

از  یاریکوه تتوت بسو    گردد یم یناش قتیحق نیطلب از ام نیو اردیمدنظر قرار بگ دیبرخوردار است و با یادیز تیمسئله از اهم نیدر ا

 ا تو یانسوان از جملوه ترج   یهوا  هستندو از آنجا که قضواو   یناکاف یزندگ یواقع یها تیمدل کردن موقع یبرا یقطع یها داده طیشرا

اسوتفاده از   تور  نانوه یب واقوع  هورد یرو کیو  رو نیو زده شووندو از ا  نیتخمو  قیو دق یعودد  یمقدارها لهیتوانند به وس یاند قذا نم اغلب مبرم

 مطور   یاحتمواق  و یفواز  یرهوا یبوا مت   هوا  گزینوه  یبند رتبه بدین ترتیب مسئله باشدو به طور همزمان می یو احتماق یزبان یها یابیارز

 شودو می

 ارهوا یکوه مع  یزموان  نیتوأم  رهیزنج ستمیکننده در س انتخاب تأمین ی مواجره با مسئله یمتفاو  برا  هردیرو دومطاقعه  نیدر ا

رویهورد دوم مبتنوی بور تبودی        و رویهورد اول بور اسواس رور بوردا     وشوده اسوت  ارائه  هستند یو احتماق یفاز یارهایاز مع یبیترک

گور توسوط بنگواه صونعتی      ی انتخاب شرکت بیمه ی موردی درباره بیان گردیده است و پس از آن با ارائه یک مطاقعه و امهان احتماال 

 ج رویهردهای پیشنرادی بررسی گرددوسعی شد تا نتای

 كننده نیتأمكننده، معیار فازي، معیار احتمالي، مدل انتخاب  نیتأم کلمات کلیدی:

 

  

   مقدمه .1

کنندگان مناسب از جملوه   انتخاب تأمین ،نیزنجیره های تأم در

 وباشود  یدر مودیریت یهاارچوه زنجیوره مو     هوا  میتصوم  نیتر مرم

از آنجوا  و انتخاب دخاقت دارنود  معیارهای متنوعی در این فرآیند

 انود  دهیکه معیارهایی وجود دارند که با عدم قطعیت عجین گرد

تصوومیم گیووری را دشوووار   یهووا کیوواسووتفاده مسووتقیم از تهن

این گونه معیارها بسته بوه نووع قطعیوت موجوود در      وندینما یم

از نوع احتماقی و یا فوازی باشوند وهودف از ایون      توانند یا مه آن

کننودگان بوا معیارهوای     تتقیق  ارائه روشی برای انتخاب تأمین

که بتواند هم زمان احتموال و   باشد یترکیبی احتماقی و فازی م

 وامهان را مورد نظر قرار دهد 

 

 

 تعریف مسئله .2

وبوا فور     کننوده  انتخواب توأمین   مسئلهدر این بخش 

در اسوت    اینهه معیارها ترکیبی از معیارهای فوازی و احتمواقی  

تعریوف   ییهوا  مجموعوه  لهیبوه وسو   نیتوأم  رهیزنج ستمیس کی

 گردیده استو

 

 رویکرداول: روش بردا .3

 سیکنندگان را به رور بردا با توجه به ماتر تأمیندر این بخش 

ابتوودا  در ایوون رور وکنوود ی موویبنوود رتبووه یریووگ میتصووم

با اسوتفاده   ،گانکنند نظر خود را نسبت به تأمین رندهیگ میتصم

 انیب ،دنکن یم یرویپ یو احتماق یکه از منطق فاز ییارهایاز مع

 ییارهوا یاز مع یبو یکه ترک یریگ میتصم سیساس ماتر وکند یم
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جروت ورود بوه رور    اسوت  یو فواز  یمتفاو  احتماق تیبا ماه

رتبوه بنودی    کننودگان  توأمین و در نرایوت   شود می لیتشه بردا

 میگرددو

 

رویکرد دوم: روش مبتنی بر تبدیالت احتماال و   .4

 امکان

گیری به یهی از  در این رویهرد سعی گردیده  تا ماتریس تصمیم

هم ذکور   تر شیپکه  همان طورحل شودو  MADMی ها رور

 گانکننود  توأمین گردید، تصمیم گیرنده نظر خود را نسوبت بوه   

اده از معیارهایی که از منطق فازی و احتماقی ها( با استف )گزینه

گیوری کوه    کند، ساس ماتریس تصومیم  بیان می کند یمپیروی 

ترکیبی از معیارهایی با ماهیت متفاو  احتماقی و فازی است را 

تشهیل داده و با توجه به این تفاو  در ماهیت معیارها به ناچار 

را به یک جنس فازی تبدیل کرده تا پس از آن بوه   ها آنتمامی 

 وفازی مسئله قابل حل شود MADMهای  یهی از رور

 

 . نتاایج 5

تتووت  نیتوأم  رهیو زنج سوتم یس کیوودر کننوده   انتخواب توأمین  

 تیو ماهدر  تفاو و  تیعدم قطعبا توجه به  چندگانه یارهایمع

 هوای  معیارها با اسوتفاده از دو رویهورد بررسوی گردیود و مودل     

حاصل از این رویهردها دریک مورد کاوی انتخاب شرکت بیموه  

توسووط کارفرمووا بررسووی گردیدنوودو نتووایج رتبووه بنوودی بوورای   

خوود نشوان    نیو و ارویهردهای متفاو  پیشنرادی یهسان بوود  

انسوان از   یهوا  و از آنجا که قضواو  ها است ی صتت مدل دهنده

هیتی تلفیقوی از  و نوعوا  دارای موا   اند اغلب مبرم ها حیجمله ترج

  لهیبه وس توانند یقذا نم ی هستندو احتماقعدم قطعیت فازی 

هوای   هردیرو رو نیزده شوندو از ا نیتخم قیدق یعدد یمقدارها

 پیشنرادی در این رساقه که سعی در مدنظر قرار دادن هر دو 

های مذکور را دارند نسبت به رویهردهوای   دسته از عدم قطعیت

دهنود   ه از عدم قطعیوت را پوشوش موی   سنتی که تنرا یک جنب

 وترند نانهیب واقع

 

 . ماراجع 6
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با در نظر زنجیره تولید و توزیع چهار سطحی، چند محصولی یابی مکان

 )با مطالعه موردی(  گرفتن فرض برون سپاری

 FathiShabnam@gmail.Com ،مهندسی صنايع  دانشكدهآزاد اسالمی، واحد تهران جنوب، دانشگاه ، کارشناس ارشد * شبنم فتحی

 H_Javanshir@azad.ac.ir ،، تهران، ايرانمهندسی صنايع  دانشكدهواحد تهران جنوب، آزاد اسالمی، دانشگاه ، دکتر حسن جوانشیر

 Ghezavati@iust.ac.ir، تهران، ايران، مهندسی صنايع  دانشكدهآزاد اسالمی، واحد تهران جنوب، دانشگاه دکتر وحید رضا قضاوتی، 

یاشاد  از  سیساتم توییادک مای    زيناز يا    ش اساتراتیي  یاراک کاا     یموضاو   ،ياایی شابكز زنریاره تاامین     مكان چکیده:

گاروه صانیتی توییاد کنناده ماواد شاوينده کاز یاز  ناوان مداییاز ماوردک ايان تحقیا                د د کاز تحقیقات نشان میطرفی 

در اياان مقایااز، ياا  کنااد  یاا ا شاابكز توزيااع کاااا اساات اده ن اایگونااز ماادا آکادمیاا  یااراک ز  اای در نظاار گرفتااز شااده، ا

طراحاای شااده  زمااان تااا یر  ااا، کااا شمنظااور کااا ش  زيناازز چهااار ساادحی، چنااد مح ااویی یاازنریااره توییااد و توزيااع 

 اااک اياان شاایو ش، در نظاار گاارفتن فاارال توییااد مح ااوات از طرياا  یاارون ساا ارک و قاارارداد    يكاای از نااوآورکاساا   

 کااارمزد جااايی و  قااد قااراردادزیااجاااسااازک مر ااوی  زينااز اسااتقرار و صااورت ک یناازز یاا مااداتااایع  ااد    اساا کااارمزد 

از اطال ااات گااروه دد صااحیم میااادا یازنويساای شااده اساا    رياازک ملاات    ااماادا یرناماازساا   تیريااش شااده اساا   

در محای  نار     ااک ملت اش   مسال ز یاراک انادازه   صنیتی تویید کننده ماواد شاوينده یاز  ناوان مداییاز ماوردک اسات اده و        

 یاشند      كرد مدا میدس  آمده نشانگر صحکد شده اس   نتايج یز GAMSافزار ترارک 

 شبكز زنریره تامین، مدا چند مح ویی، قرارداد کارمزد، گروه صنیتی تویید کننده مواد شوينده کلمات کلیدی:

                                                           

د نده ارايز*  

  مقدمه .1

 یاراک   اا حا   راه از يكای  کناونی،  رقایا   شار  دنیاک یز توجز یا

  ايان  یاشاد مای   اا  زيناز  کاا ش  رقایا    رصز در ماندن یاقی

 توزياع  انباار  توییادک و  واحاد  ز یتواناد کا مادیی   زيا ارامهم یاا  

را  متنااوی مح ااوات   زمااان و يااایی کناادجديااد را مكااان

حاصاا   توییاادک تل ااید د ااد، واحااد اک جهاا  توییااد یااز

در زنریااره تااامین،   ی ات اسااتراتیي يكاای از ت اا مای شااود  

یاشاد کاز تاا یر فراوانای یار      طراحی شبكز زنریاره تاامین مای   

، مااواد  ااا  از تااامین تااامین  ااا دارد  در ياا  زنریاارهينااز ز

ارساااا و ساا   مح ااوات توییااد  ااا کنناادگان یااز کار انااز

 یاز انبار ااک میاانی و انبار ااک توزياع کنناده       کار انز شده از

 اا و در  شوند و از آنرا نیاز یاز سا    ارده فارو      ارساا می

  ا ضاااک ياا  رسااندهااايی مااینهاياا  یااز دساا  مشااترک ن 

 از: تااامین کنناادگان، انباااررتنااد زنریااره تااامین می ااویی  با

مواد اوییاز، مراکاز توییاد، توزياع کننادگان،  ارده فروشاان و        

  ]1[ مشترک نهايی

 مرور ادبیات .2

اک از مه تارين تحقیقاات صاورت     الصز 1در ادامز در جدوا 

  س گرفتز در اين زمینز یا يكديگر مقايسز شده ا

 یستم زنجیره تامینمقایسه مهمترین مطالعات انجام شده در زمینه س -1جدول 

 رویکرد حل محصول ظرفیت تابع هدف سال نویسنده

 2112 ]2[ شن و ناگی

 زينز ح  ، 

نگهدارک مواد 

 اوییز و مح وا
 

چند 

 مح ویی

رو  ایتكارک 

 اگرانیک

ماستورتینكو و 

 ]2[   كاران
2112 

 زينز/زمان 

 تا یر
 

ت  

 مح ویی

سازک مبتنی یهینز

یر  و  ج یی 

 زنبور  س 

 انی وری

 ]4[ يوسش نیاد
2112 

 زينز احداث و 

 جایرايی
 "  نظريز گرا 

شیشوائی و 

 ]5[   كاران
2111 

 زينز استقرار ، 

 جایرايی، جري ز
 " 

ريزک صحیم یرنامز

ملت    دی، 

سازک رو  یهینز

 شايدار

شیشوائی و 

زنریرک 

 ]6[ فرا انی

2111 

 زينز استقرار 

تسهیالت، ح   

و نق  و ذ یره 

سازک زچيك ار

 تسهیالت

 " 

ريزک صحیم یرنامز

ملت    دی، 

سازک رو  یهینز

 شايدار

کنان و 

 ]7[   كاران
2111 

 زينز  ريد، 

تویید، جایرايی، 

 یازياف ، دفع
 

چند 

 مح ویی

ريزک صحیم یرنامز

ملت    دی، 

 ایگوريتم ژنتی 

 تنز و   كاران

]8[ 
2118 

 زينز استقرار، 

تویید، انبار ، 

 جایرايی
 " 

ريزک صحیم یرنامز

 ملت    دی

و   ینوجوسا

 ]9[   كاران
2118 

 زينز یازگشايی، 

تویید، انبار ، 

 جایرايی
 " 

رو  ایتكارک 

 اگرانیک
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 سازی مدل .3

 اراياز  ااک  کادا  از مادا  د اد کاز  ای     اا نشاان مای   یررسی

گاروه  طاور جاامع ایگاوک توزياع     توانناد یاز  شده شیشاین ن ای  

  ینااایراين را مادا کننااد  مااواد شااويندهتوییااد کنناده  صانیتی  

ياایی زنریاره توییاد و توزياع چهاار سادحی،        ي  مادا مكاان  

 اااک اياان يكاای از نااوآورکشااده اساا    اراياازچنااد مح ااویی 

ماادا در نظاار گاارفتن فاارال یاارون ساا ارک و  قااد قاارارداد   

در اينراا قسا تی از مادا    یاشاد   کارمزد یراک تامین کااا مای  

شااام  تااایع  ااد  و محاادودي  فرمواساایون کااز یلشاای از  

 کنیم یاشد را ییان می اک اين مقایز مینوآورک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یاشااد کااز یااز صااورت     ماای ماادا تااایع  ااد   (1رایدااز  

کنناده، اساتقرار سااي     ساازک  زيناز شی اان یاا تاامین      ک ینز

ساا ارک یااز توییاادک   زينااز  ایاا  احااداث و  زينااز یاارون   

اسااتقرار انبااار توزيااع   زينااز   زينااز  اااک توییاادک(، ساااي 

و  زينااز   ایاا  احااداث و  زينااز یاارون ساا ارک یااز انبار ااا(  

( 2  میادیاازاساا    مح ااوا(ح اا  و نقاا   مااواد اوییااز و   

ضااراي   طباا توییاادک را  مااواد اوییااز و مح ااوا ک رایدااز

  کندفرمواسیون یرقرار می

 نتایج عددی .4

گااروه صاانیتی توییااد کننااده  ه از اطال ااات نتااايج یااا اساات اد

 ااک ملت اش گازار      ااک یاا انادازه   یراک شبكز مواد شوينده

 شده اس   

 
 

 

 
 

 

د نااد نتااايج صااح     كاارد ماادا شیشاانهادک را نشااان ماای 

يایاد   زيرا یا افزايش اندازه شبكز،  زيناز کا  نیاز افازايش مای     

ر   چنااین شاا  از حاا ، مرااددا  زينااز نقاااق شاياادار اسااتقرا

يافتااز را افاازايش داده و مرااددا مساال ز حاا  شااد  مشااا ده   

شااد در اياان مرح ااز اياان نقاااق یااز  نااوان مكااان اسااتقرار    

تسهیالت انتلااب نشادند کاز ايان موضاوی، دیی ای ديگار یار         

 صح     كرد مدا اس  

 گیری. نتیجه 5

يا  زنریاره توییاد و توزياع چهاار سادحی،        ،تحقیا   اين در

ن فارال یارون سا ارک کااا     یاا در نظار گارفت   چند مح اویی  

ساازک مر اوی  زيناز    ک یناز  مادا، تاایع  اد    ارايز گرديد  

 جااايی و  قااد قاارارداد کااارمزدیاازجااا ایاا  اسااتقرار و  زينااز 

یاز   گاروه صانیتی توییاد کنناده ماواد شاوينده      از تیريش شد  

مساال ز  نااوان مداییااز مااوردک اياان شاایو ش اساات اده شااد   

  نار  افازار تراارک    در محای  ااک ملت اش شابكز    یراک اندازه
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 آمدده  به وجود های نوآوری و تکنولوژیکی تغییرات از که هستند رو به رو شدید بسیار رقابتی با ها شرکت از بسیاری مروزها  چکیده:

 زیر و استراتژیک انداز چشم و کار، درکسب ها اولویت تغییر باعث وضعیت، این شود. می ناشی مشتریان در تقاضاهای تغییر و بازار در

 بازار تغییرات این به سریع گویی پاسخ توانایی .است شده و معاصر جدید مدلهای حتی مواردی در و سنتی مدلهای صحت رفتن سؤال

بدرای نسسدتین    در تحقیق حاضر .شود می تلقی ها بنگاه بقای و موفقیت اصلی عامل عنوان به امروز در بازار که شود می نامیده چابکی

روش آنتروپدی  چابکی زنجیره تامین بده کمدک بهدره گیدری از      قابلیت هاینقشه راه واقع بینانه به منظور  شناسائی و اولویت بندی  بار

و راه کارهای عملیاتی با بهره گیری از این روش شناسائی شده و به منظور برنامه ریزی جهت ارتقاء سطح چابکی  شانون ارائه شده است

  .ه استبا هماهنگی های انجام شده مطالعه موردی در شرکت ماهان ریس طبرستان دنبال شدو  شداولویت بندی خواهند 

 آنتروپی شانون -زنجیره تامین -چابکی -قابلیت ها  کلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده

 

  مقدمه .1

 ایدن  در سدریع  تغییدرات  بدا  همگامی منظور به ها بنگاهامروزه 

 کندار  را مددیریت  سنتی های باید روش رقابتی بسیار بازارهای

 یکددیگر  طرفی بدا  از پویا، مشارکتهای ایجاد با بنگاهها بگذارند.

 یکددیگر  بدا  مشترک صورت به دیگر طرف و از شوند می متحد

 به نهایت در و رقابت، بازار متغیّر نیازهای برآورده ساختن برای

 زنجیدره  نتیجده،  کنندد. در  پیدا می دست برنده – برنده هدف

 در موفقیدت  ابزارهای به تبدیل و جایگزین شرکتها تأمین های

 شرکت تأمین ی هر زنجیره درون این، بر عالوه .اند شده رقابت

دسدت   چدابکی  از سطحی به تا کنند همکاری یکدیگر با باید ها

 جداگانده  صدورت  بده  شدرکتها  از یک هر چابکی ورای که یابند

 تدا  گرفتده  خدام  مدواد  کنندگان از تأمین شرکتها تمامی .است

 زنجیره یابی به دست فرایند با باید فروشندگان و تولیدکنندگان

 در چدابکی  ارتقای به این ترتیب باشند. دخیل چابک تأمین ی

 شدن برنده باعث که است عواملی مهمترین از تأمین ی زنجیره

  .شود می رقابت در تأمین ی زنجیره چابکی با رابطه در

 

 

 

 

 تحقیقمبانی نظری  .2

 در قابلیدت هدای چدابکی    بده  رسدیدن  و کار ضرورت به توجهبا 
 ادبیدات  در کده  جدامعی  تحقیدق و با استفاده از  ،تأمین زنجیره

 فداکتور  ، شدانزده گرفدت  صدورت  تأمین زنجیره چابکی موضوع

اسدا    و بودندد  برخوردار بیشتری عمومیت از که شد شناسایی

قددرار گرفتنددد و بدده چهددار گددروه اصددلی پاسددسگویی،       کددار

 شایستگی،انعطاف پذیری و سرعت تقسیم شدند.

 

 متدولوژی پیشنهادی تحقیق .3

در این پژوهش برای رتبه بندی قابلیتهدای چدابکی در زنجیدره    

م بده  تامین الگوریتمی جدید ارائه شده که گام های این الگوریت

 ترتیب در زیر آورده شده است:

ابتدا با مطالعات صورت گرفته و نظر خبرگدان صدنعت   گام اول: 

تهای یریسندگی استان مازندران عوامل موثر و تاثیر گذار بر قابل

 چابکی زنجیره تامین شناسایی شده است.

گام دوم: سپس بدا توزیدع پرسشدنامه در جامعده آمداری مدورد       

 بررسی اطالعات مورد نیاز جمع آوری شده است.

ز روش آنتروپدی شدانون بده وزن دهدی و     گام سوم: با اسدتفاده ا 

 اولویت بندی عوامل پرداخته شده است.
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گام چهارم: با توجده بده عوامدل شناسدایی شدده و رتبده بنددی        

صورت گرفته، اهمیت هریک از عوامل جهدت بهبدود قابلیتهدای    

زنجیره تامین مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی برای بهبود 

 آن ارایه شده است.

 

 نتایج .4

ا با توجه به رتبه بندی صورت گرفته برای قابلیت های چابکی بد 

، محصدوتت مشدتری محدور   استفاده از روش آنتروپدی شدانون،   

و  معرفی سریع محصول جدید به بازار و روابط مبتنی بر اعتمداد 

از اهمیدت نسدبی بداتیی     دسترسی سدریع بده اطالعدات تقاضدا    

پاسسگویی زنجیدره بده   امکان برخوردار است و عواملی همچون 

سرعت کشف بازارهدای جدیدد،   ، خواسته های تامشابه مشتریان

توانایی زنجیدره در ارائده    دسترسی به اطالعات در طول زنجیره،

انعطاف پذیری کارکندان  و  محصوتت گوناگون، کاهش هزینه ها

در درجده اهمیدت بعددی قدرار دارندد و عدواملی        و کل سدازمان 

ارائده   عت در ارائده کدات و خددمات،   همچون به موقع بودن و سر

اجرای فعالیتها به صورت  ،خدمات قبل و بعد از فروش سطح بات

، کداهش  امکان پاسسگویی به وقایع پیش بیندی نشدده   ،همزمان

در پدایین تدرین درجده     چشم اندداز اسدتراتژیک   زمان عملیات،

اهمیت قرار دارند. این اولویت بندی صورت گرفته نشان میدهد 

نجیره تامین چابک در یک سازمان در درجه اول بایدد  که یک ز

قادر به پاسسگویی صحیح و سریع به خواسدته هدای مشدتریان    

باشددد و همددواره مطددابق بددا خواسددته هددای مشددتریان در ارائدده  

توجه مدیران به بسش فروش و بازاریابی و  محصوتت عمل کند.

ابی ارائه خدماتی جهت امکان ارتباط بین قسمت فروش و بازارید 

با مشتریان سازمان و دریافت نظرات و پیشنهادات در رابطده بدا   

بهبود سیستم ارائه خدمات به مشتریان و همچندین اسدتفاده از   

سیستم های فناوری اطالعات بدرای پاسدسگویی سدریع تدر بده      

نیازهای مشتریان و بازار می تواند به شرکت مدورد نظدر جهدت    

 ین یاری رساند.ارتقا قابلیت های چابکی در زنجیره تام
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شناسایی و وزن دهی عوامل موثر بر موفقیت استقرار و پیاده سازی برنامه 

در صنایع ریسندگی استان مازندران و رتبه بندی ( ERP)ریسی منابع سازمانی 

 TOPSISشرکت ها با استفاده از تکنیک 
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اس  یکیٍ یکپارچِ عاسی عاسهاى ٍ ایجاد ارتثاط تیي تخؼ ّای هختلف عاسهاى اهزٍسُ تْثَد فزآیٌذّای تَلیذ  :چکیده

ّای اعالعاتی  ، عیغتن(ERP)ریشی هٌاتع عاسهاى ّای تزًاهِ عیغتن.  ؽَد ّای اقتقادی هحغَب هی ّای افلی تٌگاُدغذغِ

 ّای هختلف عولکزدی یکپارچِ ای ّغتٌذ، کِ فزآیٌذّا ٍ اعالعات هزتثظ تا آًْا، در کل عاسهاى در حَسُ تٌذی ؽذُ تخؼ

ی پضٍّؼ ٍ ًظز خثزگاى ٍ هتخققیي، عَاهل هَثز تز هَفقیت پیادُ عاسی در ایي تحقیق، تا تزرعی پیؾیٌِ اًذ ؽذُ

ای عزاحی ٍ تَسیع گزدیذ ٍ اس در فٌعت ریغٌذگی ؽٌاعایی ؽذ، کِ تزاعاط ایي عَاهل، پزعؾٌاهِ ریشی هٌاتع عاسهاى تزًاهِ

 ارائٍِ  TOPSISتٌذی ؽزکتْای ریغٌذگی تا رٍؽْای آًتزٍپی ؽاًَى ٍ دّی عَاهل ٍ رتثِّای حافل آى توٌظَر ٍسىدادُ

.  اعتفادُ ؽذُ اعت ریشی هٌاتع عاسهاى تزًاهِ راّکارّای هَثز ٍ تْیٌِ تزای ایجاد آهادگی ایي ؽزکت ّا تزای پیادُ عاسی

  ، هذل عاختاری، ؽٌاعایی عَاهل، ٍسى دّی، رتثِ تٌذی کلمات کلیدی

                                                           

ارائو دىنده*  

 

  مقدمه .1

ی رٍسافشٍى تکٌَلَصی ٍ افشایؼ ؽدذت رقداتتی    اهزٍسُ تا تَععِ

تیي عاسهاًْای هختلف تَلیذی ٍ خذهاتی، تقاء در تاسار رقاتتی ٍ 

دعدتیاتی تدِ عدَد تلٌذهدذت اس اّویدت تدِ عدشایی تزخدَردار         

تایغدت تدا هدذیزیت     هدی در چٌیي ؽدزایغی عداسهاًْا   . تاؽذ هی

چاتك تتَاًٌذ هحقَل ٍ خذهات تا هشیت رقاتتی تدِ تداسار ارائدِ    

ّای کاهپیَتزی ٍ اعتفادُ اس آى ؽدایذ یکدی اس    فٌاٍری(.   کٌٌذ

رٍد ٍ  هْوتددزیي عَاهددل پیؾددزفت ّددز عدداسهاًی تددِ ؽددوار هددی

اعت کِ اعتفادُ اس فٌاٍری کداهپیَتزی تدِ    تحقیقات ًؾاى دادُ

عداتی هثتٌدی تدز کداهپیَتز تداثیز تدِ       خقَؿ عیغتوْای اعال

ٍری عددداسهاى دارد، ٍ هَفقیدددت  عدددشایی در کدددارایی ٍ تْدددزُ

رٍیکزدّای دیگز هٌْذعی فٌایع ٍ هذیزیت تِ ًَعی ٍاتغتِ تِ 

ایجدداد  ّددا اعددت اعددتفادُ درعددت ٍ تددِ جددای ایددي عیغددتن  

ّای اعالعاتی در عاسهاى تِ هدذیزاى ٍ کارکٌداى کودك     عیغتن

  خَتی ٍ تا عزعت تاال تحلیل کٌٌذ کٌذ تا هغائل را تِ هی
 

 
 :روش تحقیق .2

 ِ تدِ   در تحقیق حاضز پظ اس هزٍر جاهع ادتیات تحث ٍ تا تَجد

تِ هاّیت  هَرد هغالعِ ؽزکت هاّاى ریظ عثزعتاى ٍ تا تَجِ

ؽزکتْای ریغٌذگی هاسًذراى ٍ ًیدش تدا اعدتفادُ اس هقالدِ ّدا ٍ      

هَفقیدت  تحقیقات اًجام ؽذُ داخلی ٍ خارجی عَاهل هدَثز تدز   

ؽٌاعایی ٍ تدا تَجدِ تدِ     ریشی هٌاتع عاسهاى تزًاهِپیادُ عاسی 

ًظز کارؽٌاعاى ٍ خثزگاى تحقیق ٍ فزایٌذ تحلیل عاهلی جداهع  

عاهددل تددِ عٌددَاى هْوتددزیي عَاهددل  lisrel 11,تددا ًددزم افددشار 

ِ تاثیزگذار در اعتقزار ٍ پیادُ عداسی هَفدق    ریدشی هٌداتع    تزًاهد

ذیزیتی، عَاهدل فزآیٌدذی،   دعدتِ ی عَاهدل هد    4در  عاسهاى ٍ

ٍسى . عَاهل هزتثظ تا فٌاٍری ٍ عَاهل اًغاًی، اًتخاب ؽدذُ اًدذ  

هعیارّا تِ رٍػ آًتزٍپی ؽاًَى هحاعثِ ؽذُ ٍ تا تَجِ تِ اٍساى 

تِ رتثِ تٌذی ؽزکت   TOPSISًْایی تذعت آهذُ، الگَریتن  

 .ّای ریغٌذگی اعتاى هاسًذراى پزداختِ این
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  مدل ارائه شده فرضیه و .3

تا تَجِ تِ هغالعِ پضٍّؼ ّای پیؾیي ٍ هزٍر هتَى اًجام ؽذُ 

    ِ ریدشی  هْوتزیي عَاهل هَثز در اعدتقزار هَفقیدت آهیدش تزًاهد

عَاهدل هدذیزیتی ، عَاهدل اًغداًی ،     : هٌاتع عاسهاًی عثارتٌدذ اس 

عَاهل فزآیٌذی، ٍ عَاهل هزتثظ تدا فٌداٍری ، ایدي عَاهدل هدی      

ّدای دیگدز دعدتِ تٌدذی     تَاًٌذ در فٌعت هزتَعِ تدِ سیزهعیار 

تعزیدف  تدزای  ایي تحقیق دارای تیاى هغألِ هدی تاؽدذ ٍ   .ؽًَذ 

 هتغیزّای هغتقل ٍ ٍاتغتِ تِ فَرت سیز دارین

 

 ریشی هٌاتع عاسهاًیعَاهل هَثز در اعتقزار هَفقیت آهیش تزًاهِ: 1ؽکل 

 متدولوژی پیشنهادی .4

تعییي عَاهل هَثز تز هَفقیت پیادُ ّذف اس ًگارػ ایي هقالِ، 

در فٌعت ریغٌذگی اعتاى  ریشی هٌاتع عاسهاى تزًاهِعاسی 

هاسًذراى ٍ ٍسى ٍ رتثِ تٌذی ایي عَاهل تز حغة درجِ اّویت 

ٍ تاثیز گذاری آًْا در تْثَد ّزچِ تیؾتز ؽزایظ الرم جْت 

پیادُ عاسی تزًاهِ ریشی هٌاتع عاسهاى اتتذا تا اعتفادُ اس 

ریشی هٌاتع  تزًاهِپیؾیٌِ تحقیقات اًجام ؽذُ در حَسُ عاسی 

ریشی هٌاتع  تزًاهِهَثز تز هَفقیت پیادُ عاسی  عاسهاى عَاهل

ؽٌاعایی ؽذُ عپظ تا  در فٌعت ریغٌذگی اعتاى عاسهاى

رٍػ ؽاًَى آًتزٍپی ٍسى دّی ؽذُ ٍ عپظ تا اعتفادُ اس رٍػ 

TOPSIS  فٌایع ریغٌذگی اعتاى هاسًذراى رتثِ تٌذی هی

  .ؽًَذ

 نتایج .5

ِ در تحقیق حاضز پظ اس هزٍر جاهع ادتیات تحث ٍ تا  تدِ   تَجد

تِ هاّیت  هَرد هغالعِ ؽزکت هاّاى ریظ عثزعتاى ٍ تا تَجِ

ؽزکتْای ریغٌذگی هاسًذراى ٍ ًیدش تدا اعدتفادُ اس هقالدِ ّدا ٍ      

تحقیقات اًجام ؽذُ داخلی ٍ خارجی عَاهل هدَثز تدز هَفقیدت    

 ؽٌاعایی ٍ تا تَجِ تِ  ریشی هٌاتع عاسهاى تزًاهِپیادُ عاسی 

 

 

 

 

تحقیق ٍ فزایٌذ تحلیل عاهلی جداهع  ًظز کارؽٌاعاى ٍ خثزگاى 

 عاهدل تدِ عٌدَاى هْوتدزیي عَاهدل      lisrel 11,تدا ًدزم افدشار    

ِ تاثیزگذار در اعتقزار ٍ پیادُ عداسی هَفدق    ریدشی هٌداتع    تزًاهد

دعدتِ ی عَاهدل هدذیزیتی، عَاهدل فزآیٌدذی،       4در  عاسهاى ٍ

ٍسى  .عَاهل هزتثظ تا فٌاٍری ٍ عَاهل اًغاًی، اًتخاب ؽدذُ اًدذ  

هعیارّا تِ رٍػ آًتزٍپی ؽاًَى هحاعثِ ؽذُ ٍ تا تَجِ تِ اٍساى 

تِ رتثِ تٌذی ؽزکت   TOPSISًْایی تذعت آهذُ، الگَریتن  

ّای ریغٌذگی اعتاى هاسًذراى پزداختِ این کِ تز اعاط آى تدا  

، (عَاهدل ؽٌاعدایی ؽدذُ   )تَجِ تِ هحاعدثِ ٍسى ؽداخـ ّدا    

اّویت ًغدثی تداالیی    آهَسػ هذیزاى، اعضای تین ٍ کارکٌاى اس

ِ تزخَردار اعت ٍ عَاهلی ّوچَى اًتخاب تغتِ ی  ریدشی   تزًاهد

آسهایؼ ٍ رفع کاهدل  ( عَاهل فزایٌذی)ٍ , هٌاعة هٌاتع عاسهاى

 .اؽکاالت عیغتن قثل اس اجز در درجِ اّویت تعذی قزار دارًذ
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در یک شبکه درختی در دهنده  یابی مسیر حرکت سرویس مدل مکان

 دار با حق انقطاع اولویت  M/G/1حضور صف 
 mansfa68@gmail.com ،حکیم سبزواری، دانشگاه کاربردیفارغ التحصیل کارشناسی ارشد ریاضی  ،* منصوره فعال مالمحمدقلی

 m.zaferanieh@hsu.ac.irعضو هیئت علمی گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه حکیم سبزواری، ، **مهدی زعفرانیه 

کنیم.  ی میمعرف Tاز شبکه درختی  Lبندی را روی یک مسیر با طول مشخص  در این مقاله یک نوع مسأله صف چکیده:

دهد و به  های درحال انتظار سرویس می کند و در طول حرکت خود به مشتری حرکت میP:p1-pt  دهنده روی مسیر  سرویس

 M/G/1شوند. سیستم صف مورد نظر  دهی می های نزدیک به این رأس سرویس محض استقرار در هر رأس مسیر، مشتری

دهی دلخواه است و  رویسها، پواسون و توزیع مدت زمان س دار با حق انقطاع است که در آن توزیع تعداد ورودی اولویت

گیرد. هدف یافتن مسیری  صورت می (FCFS)دهی  سرویس -ورود، اول -دهنده مطابق نظم اول دهی با یک سرویس سرویس

 مینیمم شود. Tاست که متوسط کل زمان صرف شده در شبکه درختی 

 .شبکه درختی مسیر بهینه، یابی، مکان دار، اولویت M/G/1سیستم صف  کلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده

 

 و تاریخچه مقدمه .1

یابی، مسأله یافتن یک مسییر روی درخیت    یکی از مسائل مکان 

ه وزنیی  است که عبارتست از یافتن مسیری کیه مممیوع فاصیل   

مسیییر از یییک  -Lمسییأله یییافتن  رئییوس از آن مینیییمم باشیید.

از این مسأله است که هدف آن یافتن یک مسیر  حالتیدرخت، 

دار از همیه   های وزن است که ممموع مسافت Lبا طول حداکثر 

و  Becker ت به همه رئوس مسییر، مینییمم شیود.   رئوس درخ

مسیر از ییک   -Lهای مؤثری برای یافتن  الگوریتم [2]همکاران 

ه ییافتن  مسأل [4]. زعفرانیه و فتحعلی شبکه درختی ارائه دادند

بیا  ت و منفی بررسی کردنید.  یر را بر روی درخت با وزن مثبمس

مسییأله  Erlang (1909)توسییط  گیییری نظریییه صییف شییکل

یییابی صییف بییه منظییور یییافتن بهتییرین مکییان بییرای      مکییان

بنییدی شیید. نظریییه صییف بییا  دهنییده متحییرم فرمییول سییرویس

هیا و   هیا ورود مشیتری    کیه در آن هایی در ارتباط اسیت   سیستم

یک مدل از  M/G/1ها حالت تصادفی دارد.  ن دهی به آ سرویس

بییه ترتییی   Gو  Mکییه در آن نمادهییای هاسییت  اییین سیسییتم

هیا و   دهنده توزیع پواسیون متیییر تصیادفی تعیداد ورودی     نشان

دهیی هسیتند.    توزیع دلخواه متییر تصادفی مدت زمان سرویس

بیا ررفییت صیف نامتنیاهی      دهنده یک سرویساین مدل دارای 

هیای   کنید. صیف   عمل میی  FCFSاست که براساس نظم صف 

هییا  ن هییای صیف هسییتند کییه در آ  ز مییدلای ا دار نمونییه اولوییت 

هیت دریافیت سیرویس    ها برحس  اولویتی که دارنید،    مشتری

دار بیا حیق    اولوییت  M/G/1هیای   مدل صیف  شوند. انتخاب می

 Palaniammalو  Jaiswal [3] ،Baskarتوسییط  انقطییاع

میدلی را بیرای    [6]بررسی شده اسیت. فعیال و همکیاران     [1]

دهنیده در ییک شیبکه درختیی در      یافتن مسیر حرکت سرویس

 دار بدون حق انقطاع ارائه دادند. اولویت M/G/1حضور صف 

 

 بیان مسأله .2

 با ممموعه رئوس  دار  یک شبکه درختی غیر هت

هر یک از رئوس درنظر بگیرید.  و ممموعه یال  

خ ورود( ر)ن شامل تعدادی مشتری است که با  

تعداد کل  که  طوری شود به نشان داده می

 هایی کسری از تمام مشتری است. .  ها در  مشتری

برحس  یک الگوی تصادفی تقاضای  است که از رأس 

رأس  مسیری شامل  است. دهی دارند و  سرویس

 رنظر بگیرید کهد به طول ثابت به صورت  روی 

 کند. بر روی آن حرکت می ثابت  با سرعت دهنده سرویس

را به  دهیم.  نشان می را با  فاصله بین 

 کنیم که  ای افراز می به گونه ، ... و ، های  زیردرخت

 ها را شامل شود که  ای از رأس ممموعه

براساس زمان را  ، ... و ، های  اگر زیردرختباشد. 

، ... و 2، 1های  ها، به ترتی  با اولویت دهی مورد نیاز آن سرویس
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های  کنیم که مشتری گذاری کنیم، فرض می برچس  

ترین  به ترتی  دارای باالترین و پایین و  زیردرخت 

دهنده با تو ه به تعداد  که سرویساولویت هستند. از آنمایی

دهی خود را افزایش  سرعت سرویس ها در سیستم صف مشتری

دهی بسته به حالت  دهد، مدت زمان سرویس مییا کاهش 

تواند توزیع دلخواهی را دارا باشد. معموال  دهنده می سرویس

ت یند شمارشی پواسون صوربراساس فرآ ها مشتریورود 

دار  اولویت M/G/1را یک سیستم صف  رو  پذیرد. از این می

به محض قرار گیریم.  درنظر می با حق انقطاع با نرخ ورود 

 به سمت  ها در هر  مشتری دهنده روی  گرفتن سرویس

ها  های هریک از زیردرخت ترتی  ورود مشتریکنند.  حرکت می

درنظر  و  ، ... ، ترتی  به صورت را به  به مسیر 

 های  مشتری هر  ازای کنیم که به گیریم و فرض می می

 با سرعت ثابت  های  دهی مشتری در زمان سرویس 

 از  دهنده ابتدا در رأس  سرویسرسند.  می به مسیر 

، به  های  گیرد و سپس با رسیدن مشتری قرار می

کند و  حرکت می به سمت  دهنده از  سرویس

های  کند. دیگر مشتری دهی به یک مشتری را آغاز می سرویس

دهنده، در صف منتظر  به محض مشیول یافتن سرویس 

، از آنماییکه این به  های  مانند. با رسیدن مشتری می

های  ها دارای اولویت باالتری نسبت به مشتری دسته از مشتری

دهنده  شود و سرویس قطع می دهی در  هستند، سرویس 

کند. با ارائه سرویس به یک مشتری  حرکت می به سمت  

مانند.  در صف منتظر می های  دیگر مشتری در 

دهی در  سرویس به  های  ممدد با ورود مشتری

های  شود. با ادامه این روند، ادامه سرویس نیز قطع می 

های با اولویت  مشتریشود که دیگر  ناتمام هنگامی شروع می

به  های  باالتر به صف وارد نشوند. درنهایت با رسیدن مشتری

دهنده از  ماند و سرویس ناتمام می های  سرویس مشتری 

 های  کند. از آنماییکه مشتری حرکت می به سمت  

های آن  دارای باالترین اولویت هستند، ارائه سرویس به مشتری

دهنده  هت ارائه  شود. سپس سرویس به طور کامل انمام می

ها مسیر را باز  های ناتمام به ترتی  اولویت زیردرخت سرویس

که  گردد و درنهایت با تکمیل سرویس هر زیردرخت به  می

ترین اولویت هستند، حرکت  رای پاییندا های  مشتری

دهی  سرویس های  کند. با ارائه سرویس کامل به مشتری می

 رسد. به پایان می های بالقوه در کل شبکه درختی  به مشتری

 

 تابع هدف مسأله.3

است که متوسط کل زمان صیرف   هدف یافتن مسیری مانند 

مینیمم شود. برای این منظور تابع هدف بیه صیورت    شده در 

     گردد.  زیر معرفی می

 

است کیه   متوسط کل زمان صرف شده در  که در آن 

بیه صیورت زییر محاسیبه      هیای   در رأس به ازای 

 شوند. می

 

 

 

             

مدت زمان سیپری شیده    در هریک از روابط فوق، 

متوسیط   و  بیه   دهنیده از    هت حرکت سیرویس 

بیه صیف    های  مدت زمان سپری شده  هت رسیدن مشتری

انتظار به ترتی  متوسط مدت زمان  و  ، است. 

برای دریافت سرویس پس از ورود به صف، قبل  های  مشتری

هیا بیه    و پس از سرویس قطع شده است؛ زیرا کسری از مشتری

  شوند. دهی از صف خارج می علت تکمیل سرویس

 

 

 
 .[5]دهی هستند به ترتی  گشتاور اول و دوم زمان سرویس 
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R  نرم افزاری آماری با قابلیت های بهینه سازی 

 sharifdoust@iaukhsh.ac.ir،آزاد اسالمي واحد خميني شهر، دانشگاه و آمار رياضي گروه عضو هيأت علمي ،*مريم شريف دوست

ه نياز به حل عددي داشت و تقريبا فراموش شده بود، مورد توجه با پيشرفت كامپيوتر بسياري از مباحث آماري ك چکیده:

 Rآماردانان قرار گرفت. عموما نرم افزارهاي بهينه سازي در حل مسائل آماري  و شبيه سازي ضعيف عمل مي كنند. نرم افزار 

و در هر مورد دستورالعمل  هرداختپ اين قابليت هابه يك نرم افزار آماري با قابليت هاي بهينه سازي مي باشد كه در اين مقاله 

  ها و كاربردهاي آن با ذكر يك مثال آورده مي شود.

  .الگوريتم هاي بهينه سازي ، شبيه سازي،Rنرم افزار  کلمات کلیدی

                                                           

 *ارائه دهنده

 

 مقدمه .1

يك نرم افزار آماري رايگان مي باشد كه مورد   Rنرم افزار 

 توجه متخصصان رشته آمار قرار گرفته است. اين نرم افززار 

قابليت به روز رساني را دارد و هر بزار نسزخه هزاي جديزد     

ارائه شده و بسته هاي مورد نياز توسط متخصصان نوشزته  

و توسط كارشناسان داوري و با جزييات كامل همزراه يزك   

مثال، به صورت رايگان در اختيار ديگران قزرار مزي گيزرد.    

همچنين ساالنه سزمينارهايي برگززار گرديزده و در مزورد     

هاي نرم افزار بحث مي شود. كتب رايگان بسزياري   چالش

در سززايت نززرم افزززار بززراي اسززتااده كززاربران وجززود دارد. 

همچنين مي توان سواالت و يا مشکالت پزيش آمزده را بزا    

كارشناسان اين نرم افزار در ميزان گااشزت و پاسزا هزاي     

 مناسب دريافت كرد.

سزخه  در زمان بسيار كمزي بزر روي كليزه ي ن    Rنرم افزار 

هاي ويندوز نصب مي شود و براي عمليزات پيشزرفته مزي    

بيزت اسزتااده كزرد.  از آن     46تحزت وينزدوز     Rتوان از 

بنزا نهزاده    Cجايي كه اساس نرم افزار بر پايه ي نرم افزار 

شده است، برنامه نويسي با آن بسيار ساده مي باشزد و بزر   

 خالف بسياري از نرم افزارهاي بهينه سازي، حجزم بسزيار  

مگزا بايزتو و بزراي     25كمي از حافظه را اشغال مي كنزد  

حجزم كزوچکي از آن اشزغال مزي شزود       نيز اجراي برنامه 

را به طزور مزوازي    Rبنابراين مي توان چند برنامه به زبان 

بر يك دستگاه كامپيوتر بزدون هزيگ گونزه مشزکلي اجزرا      

 نمود. 

 

 

 

 

 Rقابلیت های بهینه سازی نرم افزار  .2

امروزه بسياري از روش هزاي نزوين آمزاري مسزتلزم حزل      

عزالوه بزر    Rمعادالت به روش هاي عددي است. نرم افزار 

اين كه تقريبا كليه ي روش هزاي آمزاري را پاسزخگو مزي     

باشد، تحت بسته هايي اين روش هاي بهينه سازي شزامل  

الگززوريتم تبريززد شززبيه سززازي شززده، منتيززك، اجتمززا    

و ... را بزه راحتزي انجزام مزي دهزد       مورچگان، انبوه ذرات 

به عنوان يك نرم افزار كامزل در حزل    Rبنابراين نرم افزار 

مسائل آماري و به خصوص در شبيه سازي و بهينه سزازي  

 مورد توجه قرار گرفته است.

مهمترين ويژگي اين نرم افزار اين اسزت كزه بحزث بهينزه     

در  سازي مي تواند جزئي از يك برنامه و بزه عنزوان مثزال   

نجانزده شزده و نتزايا حاصزل از     يك حلقه بسيار بززر  گ 

تکرار حلقه با روش هاي كالسيك آماري كه نرم افزارهزاي  

بهينه سازي ديگر قادر بزه بررسزي آن نيسزتند، از طريز      

 شبيه سازي مورد مقايسه قرار گيرد.

 نتايج .3

اين مقاله، با اشاره مختصر به روش هاي بهينه سزازي، بزه   

مي پردازد و قابليت هاي اين نرم افززار   Rر معرفي نرم افزا

را در مقايسه با نرم افزارهاي بهينه سازي مورد استااده بزه  

مزورد ارزيزابي قزرار مزي      MATLABخصوص نرم افزار 

دهد. اين مقايسه همراه با معرفي كامزل هزر بسزته شزامل     

و شززرايط مختلززف توقززف  پارامترهززاي ورودي و خروجززي

مزورد يزك مثزال، مکمزل بحزث       مي باشد. در هر الگوريتم

خواهد بود كه كارآيي اين نرم افزار را در اسزتااده از روش  
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هاي بهينه سازي در الگوريتم هاي شبيه سازي و مقايسزه  

ي روش هاي آماري نوين با روش هاي آماري كالسيك در 

 حل يك مساله نشان مي دهد.

 . مـراجع 6

سزازي الهزام گرفتزه از     ، الگزوريتم هزاي بهينزه      مزريا بيزات   فرشاد [1] 

 .1931، نشر نص،طبيعت
[2]  M. Sharifdoust, C. M. Ng and S. H. Ong, "Probability             

generating function based Jeffrey's divergence for statistical 

inference" , Communications in Statistics - Simulation and 

Computation, Submitted.  
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ارائه مدلي براي بررسي آمادگي سازمان هاي ايراني براي پياده سازي 

 AHP، با استفاده از تحليل عاملي (CRM)مديريت ارتباط با مشتري 

 )مطالعه موردي: شرکت ملي گاز استان اردبيل(گروهي و منطق فازي 
 

 56761-7963صندوق پستی   ،جمهوري اسالمی ایران  ردانشگاه پيام نو، مدیریت، گروه عضو هيات علمی ،* سيد رحيم صفوي ميرمحله

 Rahim_srsm@yahoo.com ،2استان اردبيل واحد انگوت( دانشگاه پيام نور) 

 دانشگاه پيام نور)  56761-7963صندوق پستی   ،جمهوري اسالمی ایران  دانشگاه پيام نور، مدیریت، گروه عضو هيات علمی ،داود تارویردیزاده

  (مركز گرمیاستان اردبيل 
 دانشگاه پيام نور)  56761-7963صندوق پستی   ،جمهوري اسالمی ایران  دانشگاه پيام نور، حسابداري، گروه عضو هيات علمی ،جالل جمالی

 (مركز گرمیاستان اردبيل 
 

است. رابطه قوي با مشتریان مهمترین رمز  Customer Relationship Managementارتباط با مشتري معادل فارسی   مدیریت چکیده:

مؤفقيت هر كسب وكار است.الزم است قبل از اجراي پروژه مدیریت ارتباط با مشتري با انجام برنامه ریزي مناسب، ریسك مورد نظر 

اط با مشتري مشخص شده تا با شناخت كاهش یابد تا بتوان به مزایاي آن دست یافت. بدین منظور باید وضعيت موجود مدیریت ارتب

این وضعيت، مسير دستيابی به وضعيت مطلوب تعيين شود. لذا این تحقيق براي تعيين عواملی كه بتواند با در نظر گرفتن تمامی 

پذیرفت. در اردبيل كارگشا باشد، صورت  جوانب و عوامل مؤثر )مرتبط(، در مؤفقيت مدیریت ارتباط با مشتري در شركت ملّی گاز استان

این تحقيق ابتدا از مطالعه نسبتاً گسترده ادبيات موضوع مدیریت ارتباط با مشتري، مهمترین عوامل حياتی مؤفقيت این حوزه استخراج 

در شركت ملّی گاز استاناردبيل فرستاده شد.  ITو  CRMنفر خبره در زمينه   08شد. سپس این عوامل از طریق پرسشنامه اي براي 

عامل قرار  3شاخص ابتدایی  با استفاده از تحليل عاملی تأیيد و در 78نفر خبره،  08آوري اطالعات این پرسشنامه از  پس از جمع

نفر از خبرگان شركت ملّی گاز استان اردبيل، وزن شاخص ها و عوامل و  08گروهی و جمع آوري نظرات  AHPگرفت. با كمك تكنيك 

هایی هر یك از شاخص ها و عوامل محاسبه شد و رتبه بندي شاخص ها و عوامل صورت پذیرفت. رتبه بندي آنها، براي تعيين امتياز ن

نفر از خبرگان شركت ملّی  08در مرحله بعد امتياز هر یك از شاخص ها و عوامل با استفاده از پرسشنامه دیگري و استفاده از نظرات 

ی( در تحليل داده ها، در شركت ملّی گاز استان اردبيل به دست آمد و با بازه اي فازي مثلث 1گاز استان اربيل و همچنين منطق فازي )

ضرب امتياز هر عامل و شاخص در وزنش ميزان آمادگی شركت ملّی گاز استان اردبيل در هر یك از شاخص ها و عوامل و همچنين 

 آمادگی كلی شركت  تعيين شد. 

 ، منطق فازي، شركت ملّی گاز اردبيل AHPمدیریت ارتباط با مشتري، تحليل عاملی،  کلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده

  
2

 نفر اول مستخرج از طرح  پژوهشی دانشگاه پیام نور استان اردبیل و با حمایت مالی پیام نور اردبیل واستفاده از اعتبارات گرنت پزوهشی نویسنده  

 

 مقدمه .1

این اصل  «مدیریت ارتباط با مشتري»اصل و ریشه مفهوم   

به  CRM[ 1] «. هميشه حق با مشتري است»قدیمی است كه 

شركت ها كمك می كند تا بفهمند كدام مشتري ارزش بدست 

آوردن، كدام ارزش نگه داشتن، كدام مشتري استراتژیك بوده، 

[ 1سودآور است و از كدام یك می توان صرف نظر كرد .] كدام

دچار مشكل می شوند، آنها  CRMشركت ها اغلب در فهم 

سازي تكنولوژي به  تصور می كنند كه می توانند تنها با پياده

دانند كه شركت ها تنها  دست یابند، ولی آنها نمی CRMمزایاي 

بهره  CRMدر صورتی می تواند از مزایاي عمده كسب وكار  

گيرند كه به اتخاذ استراتژي كسب وكار مشتري محور كه 

موجب فرهنگ سازمانی مشتري محور می شود مبادرت نموده 
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شركت  ITو سپس تكنولوژي مناسب و یكپارچه با زیر ساخت  

 [ 4را پياده سازي كنند..]

 روش تحقیق .2

تحقيق حاضر از نظر هدف، تحقيقی كاربردي است. به دليل این 

ار پيشنهادي بهه صهورت اجرایهی در یهك سهازمان مهورد       كه ابز

استفاده قرار می گيرد و به صورت عملهی یهك سهازمان را مهی     

این پژوهش بر حسب طرح پژوهش جز دسته توصهيفی   سنجد.

همبستگی، تحليل ماتریس همبستگی یا كوواریانس مهی باشهد   

زیرا كه در پژوهش انجام شده رابطهه بهين متريرهها بهر اسها       

[ ایهن پهزوهش   7املی، استخراج و بررسهی مهی شهود.]   تحليل ع

داراي رویكرد تطبيقهی اسهت زیهرا در ابتهدا از طریهق مطالعهه،       

بررسی و مقایسه، عوامل حياتی و مدل ههاي آمهادگی مهدیریت    

 [7ارتباط با مشتري، عوامل عام ارایه می شود.]
 

 آنهاوزن عوامل و محاسبه  .3

سهوال اسهت، بها     78پرسشنامه اول این تحقيق كه مشتمل بهر  

استفاده از تحليل عاملی  مورد تحليل قرار گرفت كه نتایج ایهن  

%  397تقریبها   KMOتحليل در زیر آمهده اسهتا ایهت آزمهون     

عامهل توسهط    3از سؤاالت این پرسش نامهه   [3حاصل گردید.]

اریهانس  % و32تحليل عاملی جدا شد. این متريهر هها در حهدود    

مترير )عامل( كلی را تبيين می كنند و در واقهع نشهان دهنهده    

براي محاسبه وزن هر یك از شهاخص   روایی سؤاالت می باشند.

گروهههی اسهتفاده و از مقایسههات   AHPهها و عوامههل از تكنيهك   

زوجی تك تك عوامل نسبت به هم و شهاخص ههاي ههر عامهل     

اده شهده  تهایی سهاعتی اسهتف    6نسبت به یكدیگر بر طبق طيف 

 است.
محاسبه وزن عوامل مرتبط با آمادگي شرکت ملّي گاز  -1جدول 

  و رتبه بندی آنها CRM برای پیاده سازی اردبیل 

 "اردبیيل شرکت ملّيي گياز   "سنجش میزان آمادگي .  4

 برای پیاده سازی مديريت ارتباط با مشتری

بهراي پيهاده    " اردبيلشركت ملّی گاز  "سنجش ميزان آمادگی 

و بهه    دومامه سازي مدیریت ارتباط با مشتري از طریق پرسشن

 انجام  شد. (مثلثی پنج بازه اي) كمك منطق فازي

در هر يک از  اردبیلوضعیت آمادگي شرکت ملّي گاز  -2جدول 

 عوامل پیاده سازی مديريت ارتباط با مشتری
 امتياز وزن دهي شده عامل

(070/0، 441/0، 461/0) استراتژي  

(014/0، 067/0، 090/0) ساختار سازماني  

سانينيروي ان  (400/0 ،070/0 ،016/0)  

(064/0، 099/0، 401/0) فرآيند  

(007/0، 019/0، 071/0) کنترل  

(009/0، 060/0، 011/0) فرهنگ  

(001/0، 060/0، 094/0) تکنولوژي  

CRM (401/0 ،071/0 ،011/0)پياده سازي  براي اردبيلشركت ملّي گاز ميزان آمادگي   

 . نتيايج 5

گازاسهتان   ملهی  ا آمهادگی شهركت  ه صو شاخ عوامل در تمامی

بهين كهم و    مدیریت ارتباط با مشهتري  اردبيل براي پياده سازي

نسبتاً كم می باشد و شركت قبل از هر اقدامی براي پياده سازي 

را انجهام   الزمباید در زمينه كسب آمادگی سرمایه گذاري ههاي  

 دهد.

 . ميراجع 6
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Projects Construction Selection based on Fuzzy  

(Case Study :Municipality) 
Amir Hossein Nadali Jelokhani1 

1 Department of state management, Khorasgan (Isfahan) Branch , Islamic Azad University, Iran , ie4u2007@gmail.com 

Abstract: Today, with considering the crucial role of risk management, construction projects 

selection is subject to more risk due to the features of its uncertain activities. To overcome this 

problem, we could use fuzzy set theory that is highly subjective and related to vague information 

which we deal in construction projects. This paper uses a fuzzy approach to deal with the project 

selection problem in construction industry. In this study, to identify the important risk factors 

questionnaire surveys were used. Based on a comprehensive assessment of the likelihood of 

occurrence and their impacts on the project objectives, this paper identifies twenty major risk factors. 

The method is based on multiple criteria decision making (MCDM) using fuzzy approach to select 

project. The methodology has been demonstrated with the help of a case study in Municipality. Risk 

evaluation of construction projects is investigated by the proposed fuzzy TOPSIS and we use 

MATLAB R2011a software for all calculation. 

Keywords: Construction projects, Fuzzy TOPSIS, Multi criteria decision making, Risk management.  

 

1.  INTRODUCTION 

Construction is an industry associated with many risks. 

The construction industry, probably more than any other 

industries, is facing with various risks that lead in poor 

performance, increase of expenses, and tardiness of the 

delivery and even failure of the project (An, Baker, & 

Zeng, 2005).With the rapid advancement in the 

construction industry, an increased number of 

uncertainties are bound to occur (Thevendran & 

Mawdesley, 2004). It is essential that the construction 

companies conquer these risks and uncertainties in order 

to assess the effect of these sources in order to decide 

which of the projects is more risky, plan for the potential 

sources of risk in each project and manage each source 

during construction (Zayed, Amer, & Pan, 2008) 

2.  FUZZY TOPSIS METHOD 

Evaluating and selection of projects with Fuzzy TOPSIS 

approach  

In this research required information for problem 

solving has been gathered through questionnaires and we 

identify ten criteria, for the risk assessment model 

selection as follows: 

Implementation cost. 

External party’s approval. 

Complexity. 

Usability. 

Linguistic terms used in this research shown in 
tables 1 and 2. 

 
Table 1 Linguistic Variables for the rating. 

Linguistic Variables Fuzzy Triangular 

Very low (0, 0, 1) 

Low (0, 1, 3) 

Medium low (1, 3, 5) 

Medium (3, 5, 7) 

Medium high (5, 7, 9) 

High (7, 9, 10) 

Very high (9, 10, 10) 

Table 2 Linguistic Variables for the importance weight of each criterion. 

Linguistic Variables Fuzzy Triangular 

Very poor (0, 0, .1) 

Poor (0, .1, .3) 

Medium poor (.1, .3, .5) 

Medium (.3, .5, .7) 

Medium good (.5, .7, .9) 

Good (.7, .9, 1) 

Very good (.9, 1, 1) 

Table 3 represents the result. At last according to the 

closeness of the five experts the “Project B” is the best. 
Table 3 The final scores of each project. 

Projects Overall score 

Project A 0.568 

Project B 0.758 

Project C 0.108 

 

3.  CONCLUSIONS 

Many scholars and thinkers have shown the benefits of 

fuzzy decision making in construction projects selection. 

In general, the problem of project selection faced with 

vague data and using of fuzzy set theory for the review of 

this type of uncertainty seems appropriate. In this paper an 

approach based on MCDM and fuzzy logic is suggested 

for ranking the risk factors of construction projects. In this 

study after identification of risk factors of construction 

projects, we used fuzzy TOPSIS. In other words, when we 

cannot use numerical values to stating the performance 
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indices, the use of variables and verbal phrases to express 

the values is very suitable indicators.  As shown earlier, 

using fuzzy TOPSIS method in construction projects 

selection is very suitable and flexible. In this method we 

can consider both quantitative and qualitative criteria in 

the project selection. For further and future research 

comparison of this study with other methods can be 

implemented. Implementing this approach on other 

applicable areas is also suggested. 
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 سائل برنامه ریزی خطی فازی شهودیحل مروشی برای 
  azimifar.n@gmail.com، کارشناسی ارشد ریاضی، دانشگاه سمنان *نرگس عظیمی فر

مسائل صنعتی، داده ها و اطالعات اولیه نادقیق هستند. یکی از روش های حل این گونه از مسائل، در بسیاری از  چکیده:

استفاده از تکنیک های برنامه ریزی خطی فازی است. معموال در این مسائل از تابع عضویت پارامترهای فازی استفاده می شود. 

ی استفاده  شود. این روش بر پایه ا پارامترهای شهودی ارائه میدر این مقاله، روشی جدید برای حل مسائل برنامه ریزی خطی ب

ی برنامه ریزی  ی عدم عضویت برای پارامترهای فازی استوار است. برای حل، مسئله را به یک مسئله ی عضویت و درجه از درجه

 کنیم. خطی چند هدفه تبدیل می

.ریزی خطی فازی شهودیامه اعداد فازی شهودی، تابع عضویت، تابع عدم عضویت، مسائل برن کلمات کلیدی:

                                                           

 *نرگس عظیمی فر

 

 مقدمه .1

یکی از بخش های الینفک زندگی جوامع صنعتی این است که 

به طور مداوم با اطالعات مبهم و نادقیق درگیر هستند و 

اطالعات گاهی اوقات غیر واقعی بوده یا کافی نیستند. نظریه 

معرفی شد  Zadeh (5691 )[15]مجموعه های فازی توسط 

ست. های مختلف رسیده ا های موفقی در زمینه که به کاربرد

توسط  (IFS)های فازی شهودی  مفهوم مجموعه

Atanassov (5699 پیشنهاد شد )[1]  که به طور وسیعی

های فازی است.  مورد استفاده قرار گرفت و تعمیمی از مجموعه

بعد از آن، تحقیقات زیادی در مطالعه اعداد فازی شهودی 

( مفهوم مجموعه های 5661) Buehrerو   Gauانجام گرفت. 

Burillo (5661 )و   Bustineاما [5]مبهم را معرفی کردند 

های  خاطر نشان کردند که مفهوم مجموعه مبهم شبیه مجموعه

های  بر مجموعه IFSمزیت اصلی  [3]فازی شهودی است. 

ی  ی عضویت )شمول( و درجه ها درجهIFSفازی این است که 

و در مجموعه را جدا عدم عضویت )عدم شمول( یک عض

 کنند. می

های در  تصمیم گیری فازی چند هدفه یکی از سریع ترین ناحیه

حال رشد در طول دو دهه اخیر است. اما به خاطر پیچیدگی 

ی تصمیم گیری  طبیعت فیزیکی این گونه از مسائل، مسئله

ای برای مقادیر توابع هدف مورد توجه  چند هدفه در شکل بازه

ای  مقدار بازه  Gargov (5699)و  Atanassovقرار گرفت. 

و  Chen [2]های فازی شهودی را معرفی کردند.  مجموعه

Tan (5661 )[4]  وHong  وChoi (0222تکنیک )  های

جدیدی برای تغییر مسائل تصمیم گیری فازی چند هدفه بر 

های  روش [6]اساس نظریه مجموعه های مبهم ارائه دادند. 

هدفه بر اساس مجموعه های فازی تصمیم گیری فازی چند 

Xia (0222 )و  Li (0221 )[7] ،Lin ،Yuanشهودی توسط 

[8] ،Liu  وWang (0222 )[9]  وXu (2007a) [10] 

های تصمیم گیری فازی چند  مورد مطالعه قرار گرفت. روش

ای در محیط فازی شهودی توسط  هدفه بر اساس مقدار بازه

Xu (2007b,2007c) [11,12]  وXu  وChen 

(2007a,2007b) [13,16]  وYu (0226 )[14]  مطالعه

 شد.

ی  شود که با در نظر گرفتن درجه در این مقاله، روشی ارائه می

عضویت و عدم عضویت ضرایب تابع هدف، بردار سمت راست و 

 آورد.  ضرایب فنی، مقدار تابع بهین تابع هدف را به دست می

 مفاهیم اولیه .2

تعاریف پایه و اساسی روی اعداد فازی در این بخش، بعضی از 

 شهودی آورده می شود.

ی مرجع باشد. یک  یک مجموعه X: فرض کنید 5تعریف 

به صورت زیر تعریف می  Xدر  Aی فازی شهودی  مجموعه

 شود:

         ( )   ( )         
 توابعی هستند که               که  

     ( )    ( )  .   به ازای هر      

ی  به ترتیب درجه ( )  و  ( )  ،    به ازای هر 

را نشان     در     عضویت و عدم عضویت عنصر 

 دهد. می

 ی فازی شهودی  : یک زیر مجموعه0تعریف

         ( )   ( )         
نامیده می  (IFN)، یک عدد فازی شهودی Rاز خط حقیقی 

 شود اگر:
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( )  که: داشته باشد به طوری وجود    ( 5  و    

  ( )    (m  مقدار میانگینA .)نامیده می شود 
 

باشد  [0,1]ی  ی بسته به بازه Rیک نگاشت پیوسته از    ( 0

( )    ی  رابطه،   و به ازای هر     ( )    

 برقرار باشد.

یک مجموعه   ̃ یک عدد فازی شهودی مثلثی ) :1تعریف 

و تابع عدم  ( )  با تابع عضویت  Rفازی شهودی در 

 ( به صورت زیر است:( )  عضویت 

                     
    

     
    ,         

   ( )        
    

     
     ,         

                     0          ,otherwise 
 و

                    
    

      
      ,             

  ( )        
    

     
       ,          

                    5            , otherwise 

( )  و                  که و      

  ( ) ( )  برای       به ازای هر  ( )   

  ̃  برقرار است. اعداد فازی مثلثی شهودی با    

(        )( 
 
   

 
   

 
 نشان داده می شود. ( 

 

 حل مسائل برنامه ریزی چند هدفه 

ی برنامه ریزی خطی چند هدفه را به  توان یک مسئله می

 صورت زیر در نظر گرفت:

Max   ( )   ( )     ( ) 

Min   ( )   ( )     ( ) 

   s.t      

و  ( )     ( )   ( )  که در آن 

 Xتوابع هدف بوده و  ( )     ( )   ( )  

ی شدنی است. در این روش، با حل مسئله زیر،  ناحیه

 گردد: های تک تک توابع هدف تعیین می آرمان

  
       ( ) , i=1, … , n 

            

  
       ( )  , i=1, … , m 

            

 

سپس با ضرب هر تابع در عکس مقدار بهین خود، تابع 

 [0,1]ی  سازیم که برد این توابع بازه ی میبدون واحد

ی برنامه ریزی خطی زیر یک  است. حال به کمک مسئله

ی برنامه ریزی چند هدفه  جواب رضایت بخش برای مسئله

 آید: بدست می

 

Max β 

   s.t  β   
  ( )

  
      , i = 1, … , n 

        β   
  ( )

  
       , j=1, … , m 

           

 

روش پیشنهادی برای حل مسائل برنامه ریزی فازی .  4

 شهودی

ها، مبتنی بر توابع عضویت و عدم عضویت  اساس کار این روش

باشد. ضرایب را به صورت اعداد فازی شهودی  ضرایب می

 :گیریم  مثلثی در نظر می

 ̃  (  
    

    
 )(   

    
     

 ),  
 ̃   (   

     
     

 )(    
     

      
 )  

 ̃  (  
    

    
 )(   

    
     

 ),  
به ترتیب ضرایب فنی، تابع هدف و   ̃ و   ̃ ،   ̃ که در آن 

 ی برنامه ریزی خطی فازی شهودی سمت راست قیود مسئله

ی ی برنامه ریزی خطی با ضرایب فاز مسئله باشند. مثلثی می

 شهودی زیر را در نظر بگیرید:

Max ∑  ̃ 
 
      

  s.t   ∑  ̃  
 
        ̃        , i=1, … , m 

                                    , j=1, … , n 

روش پیشنهادی این است که ضمن این که مقدار تابع هدف 

گردد، توابع عضویت ضرایب بیشینه و توابع عدم  بیشینه می

 مدل پیشنهادی عبارت است از: گردد. ها کمینه می یت آنعضو

Max{ ∑   ̅  
 
    ,    ̃  

( ̅  )     ,    ̃ 
( ̅ )      

,    ̃
(  ̅)  } 

Min {∑   ̅   
 
       ̃  

( ̅  )     ,    ̃ 
( ̅ )    

     ̃
(  ̅)  } 

 s.t   ∑  ̅  
 
        ̅           , i=1, … , m 

       ∑   ̅  
 
         ̅         , i=1, … , m 

          
   ̅       

   , i=1, … , m  , j=1, … , n 

          
    ̅       

   , i=1, … , m , j=1,…, n 

         
   ̅     

             , i=1, … , m     (*) 

           
    ̅     

           , i=1, … , m 

           
    ̅    

            , j=1, … , n 

            
    ̅     

            , j=1, … , n 

                                     , j=1, … , n 

که یک مسئله برنامه ریزی خطی چند هدفه است . برای حل 

این مسئله همانطور که در بخش قبل ذکر شد، باید مسائل زیر 

 را حل کنیم:
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       ∑   
 

 

   
   

        s.t     ∑    
  

          
       , i=1, … , m 

                                             , j=1, … , n 

 و

       ∑    
 

 

   
   

        s.t     ∑     
  

          
       , i=1, … , m 

                                             , j=1, … , n 

 کنیم: مدل زیر را برای حل )*( پیشنهاد می
Max  β 

   s.t   ∑  ̅  
 
        ̅               , i=1, … , m 

          ∑   ̅  
 
         ̅             , i=1, … , m 

            
 

  
∑   ̅  

 
    

             
 

  
∑   ̅   

 
    

            
 ̅       

 

   
  –    

       , i=1, … , m  , j=1, … , n 

             
 ̅         

 

   
  –     

   , i=1, … , m  , j=1, …, n 

            
 ̅     

 

  
  –   

                      , i=1, … , m 

             
  ̅̅̅      

 

   
  –    

                  , i=1, … , m 

            
  ̅    

 

  
  –   

                      , j=1, … , n 

             
  ̅      

 

   
  –    

                 , j=1, … , n 

             
   ̅       

  , i=1, … , m , j=1, …, n 

            
    ̅       

  , i=1, … , m , j=1, …, n 

           
   ̅     

       , i=1, … , m         (**) 

           
    ̅     

                 , i=1, … , m 

           
    ̅    

                  , j=1, … , n 

            
    ̅     

                 , j=1, … , n 

                                          , j=1, … , n 

ی برنامه ریزی خطی قطعی با  که این مسئله، یک مسئله 

توان به راحتی با  یرهای کراندار است )مرجع بازارا( و میمتغ

های موجود برای تحقیق در عملیات، همانند  استفاده از نرم افزار

Lindo ،Lingo  و همچنینMatlab .این مسئله را حل نمود 

 

 . نتـایج 5

ی یک روش جدید برای حل مسائل برنامه  در این مقاله، به ارائه

اده از توابع عضویت و ی شهودی، با استفریزی خطی با اعداد فاز

پرداختیم. در این روش، اعداد را به صورت اعداد عدم عضویت 

فازی شهودی مثلثی در نظر گرفته و توابع عضویت و عدم 

عضویت آنها را معرفی کردیم. سپس با معرفی روشی برای حل 

ی برنامه ریزی  ی برنامه ریزی خطی چند هدفه، مسئله مسئله

ی برنامه  ی با اعداد فازی شهودی را به یک مسئلهخطی فاز

 ریزی خطی چند هدفه تبدیل کرده و آن را حل کردیم.
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  :مبسوط چکیده

 :ضرورت تحقیق -1

و نتایج به کارگیری آن سبب  محققان و صنعتگران قرار گرفته است اقبال وسیعمورد زنجیره های تامین در صنایع امروزه 

سرعت پاسخگوئی به نیازمندی مشتریان، و ایجاد فرصت های رقابتی افزایش ، کاهش قیمت تمام شدهافزایش توان عملیاتی، 

به مدیریت موثر عملیات زنجیره تامین در این موارد روش های علمی کارا و عملیاتی که بتواند  شناسائی بیشتر شده است.

که نیازمند انجام تحقیقات بیشتر در خصوص استفاده هر چه بیشتر از روش های مدل سازی  دکمک کند ضرورت زیادی دار

توجه به طبیعت متفاوت زمینه های تخصصی در زنجیره های ریاضی و بهینه سازی می باشد. از سوی در این نوع مسائل و با 

  مختلف تامین، روابط بین متغیرهای ورودی و شاخص های پاسخ اندازه گیری عملکرد به طور صریح شناخته شده نمی باشند. 

 

 

 روش تحقیق، دستاوردهای تحقیق: -2

 Enterprise Dynamicsبسته نرم افزاری فاده از ره گیری از اطالعات وسیع میدانی و استبا بهحاضر در تحقیق از این رو 
TM شامل یک تامین کننده ماده اولیه، شش تولید کننده و چهار مشتری سطحی،  3مدیریت عملیات یک زنجیره تامین  فرآیند

مورد تجزیه تحلیل  ،شرایط موجود عملیات، سناریوهای پیشنهادی قبل از اجراء لشبیه سازی شده است تا بتوان ضمن تحلی، 

 دقیق کارشناسی از ابعاد مختلف قرار گیرد.

به منظور شناسائی نقاط کلیدی فرآیندی و انجام تنظیمات بهینه و طراحی مقاوم فرآیند در مقابله با متغیرهای اغتشاش از 

ر این تحقیق به منظور تصمیم . دبهره گرفته شده است روش های طراحی آزمایش تاگوشی به کمک بردار اورتاگونال 

از روش های تحلیل واریانس و روش  پاسخ برآورد سطوحبه منظور سطح پاسخ استفاده شده است که  دوگیری چندمعیاری از 

رگرسیون  استفاده شده است. به منظور بهینه سازی سیاست های مدیریت عملیات سطوح پاسخ در چارچوب محدودیت های 

مقادیر بهینه و مقاوم برای طراحی پارامترها استخراج  هدف همزمان، روش های بهینه سازی دو تابع موجود با بهره گیری از

  شدند.

 

 مقاله:  ساختار  -3

 ،بخش تهیه شده است. بخش اول مقاله به مقدمه بحث اشاره دارد و در آن ضمن معرفی ضرورت تحقیق 5مقاله حاضر در 

در این خصوص با رعایت زمان ارائه مستند سازی شده است.  بخش دوم به  ادبیات موضوع و پیشینه تحقیقات انجام شده
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تشریح موقعیت حاضر شرکت قالب های صنعتی سایپا اختصاص یافته و وضعیت فعلی مدیریت عملیات در این شرکت شبیه 

گانه  22ریوهای آورده شده است و نتایج شبیه سازی تحت سنا 3مدل شبیه سازی در بخش اعتبار آزمون سازی شده است.  

 5ارائه شده است و نتیجه گیری در بخش  4نیز در این بخش ارائه شده است. نحوه مدل سازی و بهینه سازی مقاوم در فصل 

 آورده شده است

 

 

، بهینه سازی چند طراحی آزمایش ها، کامپیوتری شبیه سازی، طراحی مقاوم پارامترها، زنجیره های تامینکلمات کلیدی:
 هدفه
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 A Branch-and-cut Algorithm for Bilevel Linear Programs 

A. Rahmani1, PHD Student of  Mathematics, AmirKabir University, arsalanrahmani@aut.ac.ir 

j.Soleimani, academic member of Islamic Azad of Bijar University 

Abstract:This paper will introduce a historical perspective of the development of work in the field of bi-level 

linear programming. It will then proceed to extend the theoretical work of the mixed integer bi-level linear 

programming problem. An algorithm will be developed to solve this problem using a preference function to 

determine the choice of branching and specialized cuts in a branch and cut tree.  

Keywords: Branch-and-cut, bi-level programming problem  

                                                           
1
 Correspond Author 

1.  INTRODUCTION 

Planning in hierarchical organizations is an interactive 

process where a central unit (leader) coordinates a lower 

level unit (follower). This process becomes more complex 

to implement, coordinate and optimize when the follower 

is afforded some level of autonomy. In some instances, the 

objectives of the follower may conflict with those of the 

leader. Bi-level programming problems (BLPP) generally 

involve a hierarchy of two optimization problems, in the 

following form: 
1 1

1 1:P Z c x d y   

. . 0s t Ax By   

x X

 2 2max
y

c x d y  

. . 0s t A x B y    

y Y  
Where ,x y , the variables of problem 

1P are divided into 

two classes, namely the upper-level variables x and the 

lower-level variables y  and the functions 

1 1 2 2,c x d y c x d y  called upper level and lower level 

objective function respectively,  0Ax By   and 

0A x B y   called upper level and lower level 

constraints respectively. Upper-level constraints involve 

variables from both levels.  Also the relaxed version of 

known as the following form: 

  
1 1

2 2:P Z c x d y   

. . 0s t Ax By   

0A x B y    

, 0x y   
 [1]Was shown that Bi-level programming problems are 

NP-hard even in the “simplest case”, the linear BLPP, 

while [2] proved strong NP-hardness. 

In literature, with regards to solution approaches, many 

algorithms (includes heuristics, Meta-heuristics and exact) 

have been proposed for solving linear BLPPs[3] and[4]. 

Theoretical results and applications for linear and 

quadratic cases have been presented by[5].  In The 

Discrete Case, Moore[5] developed a basic enumeration 

scheme to identify feasible solutions.[6] Considered the 

case characterized by continuous upper-level variables and 

integer lower-level variables, and used a cutting-plane 

approach to approximate the lower-level feasible region. 

Bard and Falk utilized the following notation and 

definitions in their work which we it: 

 BLPP Constraint Region: 

 ( , ) | 0, 0, ,x y Ax By A x B y x X y Y           

 Projection of   onto the Leader's Decision space:  

 ( ) | , 0, 0X x X y Y Ax By A x B y           

 Follower's Feasible Region for x X Fixed: 

 ( ) | 0x y Y A x B y       

 Follower's Rational Reaction Set for ( )x X :  

2 2( ) { | arg max[ | ( )]}
y

M x y Y y c x d y y x      

 Inducible Region: 

 ( , ) | ( , ) , ( )x y x y y M x     

To initialize the cutting plane procedure, we also must 

first introduce some notations:  

 

 Let 1n and 2n be the number of binary variables 

from the upper level problem.  

 k : The order number of generated node in a 

branch-and-bound tree: 
0 { | var , 1,2,..., 1}k jJ j x is a freebinary iabl j n 

{ | 1, 1,2,..., 1}k jJ j x is a fixed at j n  

{ | 0, 1,2,..., 1}k jJ j x is a fixed at j n  
 

2.  GENERATING VALID INEQUALITIES: 

For generating valid cuts we must first solve 2P , and let 

( , )x y  is related solution to this problem, then if this 

solution satisfies integer condition, then we must check 

whether it satisfies feasibility condition ( ( )y M x ). This 

is done by solving the lower-level problem with the fixed 

upper-level solution x . Let the solution to the lower-level 

problem is ŷ , if 2 2ˆd y d y then ( , )x y is feasible 
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solution, otherwise we must again generate an inequality 

separating ( , )x y  from  and optimality cut i.e. ˆ( , )x y is 

bi-level feasible and provides a valid lower bound on the 

optimal solution value of the original IBLP. 

Now suppose 2 2ˆd y d y . In this case, ( , )x y does not 

satisfy ( )y M x and is therefore not bilevel feasible. We 

may still use ˆ( , )x y to bound the original problem, but we 

would like to add an inequality to relaxed version of 
1P  

that is valid for 
1P  and violated by ( , )x y . The simple 

procedure encapsulated in the following proposition can 

be used to generate such an inequality. 

Let ( , )x y is a valid point in upper and lower levels 

constraints without integer constraints (
1P ), and S is the 

set of constraints binding at ( , )x y , then following 

constraint is valid for the main Bi-level problem
1P . 

1Ax By C    

Which , ,i i i

i S i S i S

A a B b C c
  

     and , ,i i ia b c are the 

coefficient of ,x y  and right hand sight respectively. 

3.  BRANCHING:  

Specialized branching techniques for bilevel problems are 

discussed in below.  

Let the last solution of  
2P  is in hand and 

 
0

ki J  i.e. ix  

be a free variable, From Theorem 1, the upper bound for 

the problem is obtained by
2

UZ . 

0

2 2 2 2( ) max{( ),0}

k k

U

j j j j

j J j J

Z Z c V a c V a


  

 

       

 Where
2V be the optimal dual solution of problem

2P , 

and
ja is the j th column vector of the matrix

A

A

 
  

 

Now, let  1ix   and then calculate 
2

UZ 
by the 

formula
2

UZ , one again let  0ix   and then calculate
2

UZ  . 

The decision resulting from the calculation of both 
2

UZ is: 

If 
2 2

U UZ Z  then the upper bound
2 2

U UZ Z  , 

otherwise
2 2

U UZ Z  . As part of the iterative process the 

upper bounds need to be checked against the current upper 

bound on the objective function Z 
. If the upper bound on 

that particular branch is not greater than the current best 

solution then that branch may be fathomed. 

At this point the tools have been established to create an 

algorithm to solve the mixed integer bi-level linear 

programming problem. 

4.  ALGORITHM 
The algorithm depends heavily on the preceding 

observations, lemmas and theorem. Especially the 

relaxation of the problem from a two-level problem to a 

simple MIP, which is easily and quickly solved compared 

to solving a complex bi-level linear programming 

problem.  

 

The algorithm depends heavily on the preceding 

observations, lemmas and theorem. Especially the 

relaxation of the problem from a two-level problem to a 

simple MIP, which is easily and quickly solved compared 

to solving a complex bi-level linear programming 

problem. Establishing the relaxed problems is the first 

priority of the algorithm and is completed in steps 1 and 2. 

This establishes lower bounds for the solution with all 

leaders’ binary variables set to zero, in both the leader's 

objective function and the follower's objective function. 

At this point it is of interest, perhaps, to note that the 

follower's objective function does not contain any leader's 

binary variables. It has not in any of the preceding 

formulations. Since the leader's binary variables will be 

selected before the follower performs his/her optimization, 

any leader's binary variable and attendant coefficient in the 

follower's objective function will reduce to a constant in 

the objective function at the time of optimization and 

hence will not affect that optimization. This allows the 

ignoring of the leader's variables in the formulation of the 

follower's objective function. 
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Interval Data 
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Abstract: A Cross efficiency links Decision Making Units (DMUs) performance together. The main idea of 

cross efficiency is to use Data Envelopment Analysis (DEA) in a peer evaluation. Several methods have been 

proposed to obtain cross efficiency. These algorithms need a lot of computation efforts. The current paper 

provides a model to compute the best game cross efficiency for DMUs with Variable Returns to Scale (VRS) for 

interval data by solving only one model. The proposed method can be used to determine the cross efficiency of 

DMUs with Constant Returns to Scale (CRS) for interval data. Finally, the proposed model is applied to a 

numerical example. 

Keywords: Cross Efficiency, Data envelopment analysis, Game Cross Efficiency, Interval data. 

                                                           

 

1.  INTRODUCTION 

Data Envelopment Analysis (DEA), introduced by 

Charnes et al [1], is a mathematical programming based 

approach that evaluates the efficiency of an organization 

or, in general, a Decision Making Unit (DMU) relative to 

a set of comparable organizations. DEA considers 

multiple inputs and outputs simultaneously, requiring 

neither a priori weights nor a functional form for 

input/output relationships. The cross efficiency score for a 

DMU is obtained by computing that DMUs set of n 

scores, and then averaging those scores. The main idea of 

cross efficiency is to use DEA in a peer evaluation [1, 3]. 

Cross efficiency is use to differentiate between good and 

poor performers [1]. Cross efficiency is a process with the 

concept of peer appraisal, as opposed to self appraisal 

implied by simple efficiency [1], because of the non-

uniqueness of the DEA optimal weights, the methods of 

aggressive and benevolent were proposed. Depending on 

which of the alternative optimal solution to the DEA linear 

programs is used, it may be possible to improve a DMUs 

performance rating, but generally only by worsening the 

rating of others. Aggressive (benevolent) model not only 

maximize the efficiency of a particular DMU under 

evaluation, but also minimize (maximize) the average 

efficiency of other DMUs. 

  As pointed out by Liang et al. [2], the game cross 

efficiency model was represented. Liang et al. [2] 

presented a procedure under CRS assumption for 

determining the best average game cross efficiency for 

DMUs. This procedure converges after some iteration. 

When the number of DMUs or the number of iterations of 

this procedure increased, computation efforts increase as 

well. This paper proposes a method to compute the best 

game cross efficiency under Variable Returns to Scale 

(VRS), which reduces the number of computations efforts 

for interval data. 

2.  CROSS EFFICIENCY FOR INTERVAL DATA 

Let us suppose a production technology transforming a 

series of inputs [ , ]l u

ij ijx x  (i =1,2,...,m) into the following 

outputs [ , ]l u

ij ijy y  (r =1,2,...,s) where the subscript j 

(j=1,2,...,n) refers to a set of observed production 

processes – e.g. country, regional or local economies. The 

efficiency rating for any given DMUd is computed using 

the BCC model: 

1

1 1

1

. 0 1,...,

1, 0 1,..., 0 1,..., , (1)

d rd

ij rj

id

s
l l

r

r

m s
l l

i r

i r

m
l

i i r

i

Max y u

s t w x y u j n

w x w i m r s u free

 







 



 

   

    



 



 

1

1 1

1

. 0 1,...,

1, 0 1,..., , 0 1,..., , (2)

d rd

ij rj

id

s
u u

r

r

m s
u u

i r

i r

m
u

i i r

i

Max y u

s t w x y u j n

w x w i m r s u free

 







 



 

   

    



 



 
We obtain a set of optimal weights for each DMUd 

( 1,..., )d n under evaluation. The d cross efficiency for 

any DMUj ( 1,..., )j n , using the optimal set is then 

calculated as: 
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1

1

, , 1,..., (3)
rj

dj

ij

m
l

rd
l r

m
l

id

i

y u

E d j n

w x

 









 



 

The average of all 
dj

lE  and
dj

uE  ( 1,..., )d n are new 

efficiency measure for DMUj ( 1,..., )j n and are used as 

the cross efficiency score [2]: 

1

1
, 1,..., (4)

j dj

n
l l

d

E E j n
n 

  

Where d

rj and 
d

ijw are optimal weights in model, (3). To 

calculate the d game cross efficiency proposed the 

following mathematical programming for each DMUj [1].   

1

1 1 1

1 1

. 0 1,..., , 1

0, 0 1,..., , 0 1,..., (5)

rj

il il

id rj rj

s
d l

rj

r

m s m
d l l d l

ij rj rl ij

i r i

m s
d l d l d d

d ij rd ij

i r

Max y

s t w x y l n w x

w x y w i m r s





  



  

 

   

      



  

 

Liang et al. [2] proposed an iterative algorithm to derive 

optimal average game cross efficiency under CRS 

assumption. This algorithm is repeated for every d, and it 

takes some iteration to get the best average game cross 

efficiency. Thus, this process includes a large number of 

computation efforts. 

3.  THE PROPOSED MODEL TO OBTAIN THE BEST GAME 

CROSS EFFICIENCY FOR INTERVAL DATA  

This section presents a model to reduce the computation 

efforts of the proposed method by Liang et al [2]. That 

model maximizes the efficiency of DMUj under the 

condition that the difference between ratio efficiency of 

DMUd and ,
d d

l u  aren't less than zero, where 
d

l  and 

d

u are average cross efficiency in its first usage for first 

and end of interval, respectively. In our model we want to 

find the optimal weights for each DMUj and also 

minimize the difference between simple efficiency of 

DMUj and ,
jd jd

l u   ( 1,..., )d n . For this purpose we 

add a constraint, the difference between simple efficiency 

and cross efficiency is less than , to the CCR model and 

also add the variable   with negative sign to the 

objective function. We consider the following 

mathematical programming problem for each DMUj:  

 

1

1 1

1

1

1

. 0 1,...,

1 ,

0 1,..., , 0 1,..., , (6)

rj

rj

s
d l d

rj

r

s m
d l d l d

rj rl ij il

r i

s
d l d

rdm
d l r

ij ij d m
d li

ij id

i

d d d

ij rj

Max y u

s t y w x u l n

y u

w x

w x

w i m r s u free

 





 





 







 

   



  

   



 






 
Similarly we can compute for end of interval. Therefore, 

the average games cross efficiency for each DMUj with 

interval data are defined as: 

1

1

1

1
, 1,..., (7)

rd

j

id

s
d l d

rjn
l r

m
d ld

ij

i

y u

j n
n

w x





 









 





 

4.  NUMERICAL EXAMPLE 

We consider five DMUs, with three inputs and two 

outputs.  

Table1.  Inputs and outputs of DMUs for first of interval 
 

 

Table2.  Game crosses efficiency of DMUs for first of 

interval 
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DMUs 
1

lx  2

lx  
3

lx  
1

ly  
2

ly  

DMU1 (4,7,10) (3,7,11) (2,7,12) (3,4,5) (2,4,6) 

DMU2 (4,5,6) (4,914) (3,7,11) (3,7,11) (5,7,9) 

DMU3 (2,4,6) (5,6,7) (3,5,7) (4,5,6) (6,7,8) 

DMU4 (2,5,8) (7,9,11) (5,8,11) (5,6,7) (1,2,3) 

DMU5 (2,6,10) (5,8,11) (3,5,7) (2,3,4) (3,6,9) 

DMUs DMU1 DMU2 DMU3 DMU4 DMU5 

Cross 

efficiency 

0.60 0.98 0.99 0.81 0.72 
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 DEAمسأله مسیریابی وسیله نقلیه با استفاده از  بررسی هزینه هر جواب
 

 a_ashrafi@profs.semnan.ac.ir،ریاضی، دانشگاه سمنان گروه عضو هيأت علمی  ،*علی اشرفی

  m.karkeabadi@hotmail.com ،، دانشجوی دکتری، دانشگاه سمنان**مهدیه کرکه آبادی

 mozhganmansouri953@gmail.comدانشجوی دکتری، دانشگاه سمنان،، ***مژگان منصوری کليبر

 

مسأله مسيریابی وسيله نقليه یکی از مهمترین مسائل بهينه سازی ترکيبياتی مطرح شده برای الگوریتم های نوین می  :چکیده

سعی دارد این مساله را با یکی  مقاله حاضر باشد و از آنجا که کاربردهای بسياری در دنيای واقعی دارد بسيار مورد توجه است.

ایی هزینه( مدلبندی کند تا بررسی کند که آیا هزینه ای را که برای بدست آوردن هر از روش های تحليل پوششی داده ها )کار

جواب صرف می شود را می توان کاهش داد به طوری که  با ورودی های کمتر خروجی بيشتری را به دست آوریم. تا هم از 

 .شود لحاظ تعداد مشتری های سرویس داده شده جواب مطلوب تری حاصل لحاظ مسافت و هم از

  .، کارایی هزینهمسأله مسيریابی وسيله نقليه، ها تحليل پوششی داده کلمات کلیدی:

 

   مقدمه .1

( شامل تعيين یک VRPمسأله مسيریابی وسيله نقليه )

مجموعه از مسير ها برای حرکت توسط یک ناوگان از وسایل 

سرویس دهی به یک مجموعه معين از مشتری ها نقليه برای 

است، همچنين یک جایگاه مرکزی در مدیریت توزیع دارد. 

الگوریتم هایی برای بدست آوردن جواب مسأله مسيریابی 

وسيله نقليه پيشنهاد شده است که می توان به طور مؤثر از آن 

ها برای جواب مسائلی که درباره تحویل دادن یا جمع آوری 

است استفاده نمود. این الگوریتم ها به همين اندازه نيز  کاالها

برای جواب سيستم های حمل و نقل که در جهان واقعی رخ 

می دهد مواردی از قبيل مسيریابی اتوبوس مدرسه، حمل و 

نقل در پخش مواد غذایی و ... کارا می باشند و

DMU  این مقاله روشی برای حل

مساله مسير یابی وسيله نقليه با استفاده از کارایی هزینه 

DEA    .ارائه می نماید 

 

 ه نقلیهتوصیف مساله مسیریابی وسیل .2

به طور کلی مسأله مسيریابی وسيله نقليه توزیع کاال ها برای 

سرویس دهی در یک دوره زمانی معين به یک مجموعه از 

مشتری ها به وسيله یک مجموعه از وسایل نقليه است به 

 طوری که برای حرکت آن ها یک شبکه مسير اختصاص یابد. 

 

 

 

یک انبار مستقر  وسایل نقليه می توانند در یک یا بيشتر از

باشند. در این حالت اختصاص مشتری ها به یک وسيله نقليه 

منحصر به فرد و برآورده کردن نياز آن ها به طوری که همه 

ن ختم می آمحدودیت ها در یک دور که از انبار شروع و به 

شود سازگار باشند و هزینه کلی حمل و نقل به حداقل برسد، 

نقليه است. در شکل زیر یک جواب مسأله مسيریابی وسيله 

 مسأله مسيریابی وسيله نقليه را نشان داده شده است.

 

 
 :مسأله مسيریابی وسيله نقليه1-1شکل

مشخصات مسأله مسيریابی وسيله نقليه با توجه به اجزا اصلی 

آن که شامل شبکه مسير، مشتری ها، وسایل نقليه و انبارها 

است و محدودیت هایی که بر روی مسيرها در نظر گرفته می 

شود و دست یافتن به اهداف ممکن در فرآیند بهينه سازی به 

 .]3[می شودطور مختصر بيان 

 

 

 

 

جاده ای( که برای حمل و نقل کاالها به کار می شبکه مسير )

رود، به وسيله یک گراف نمایش می دهيم. در این گراف کمان 

ها نمایانگر مسيری هستند که انبار و مشتری ها را مرتبط می 
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ارائه دهنده ***  

کنند. کمان ها می توانند جهت دار یا بدون جهت باشند بسته 

 به این که فقط یک جهت یا هر دو جهت پيموده شود.

 

همچنين به هر کمان یک هزینه که نماینگر مسافت است،  

وابسته می باشد و یک زمان سفر که به نوع وسيله نقليه یا 

مدتی که کمان پيموده می شود، بستگی دارد. در مسأله 

مسيریابی وسيله نقليه گراف مسير به گراف کامل تبدیل می 

) مانشود که رئوس ک , )i j  با هزینهijc می شود. این هزینه

 j کوتاه ترین مسيری که در رأس در گراف مسير با هزینه

 .]2[پایان می پذیرد، معين می شود

 

 حل مساله با استفاده از روش کارایی هزینه .3

)واحد تصميم گيرنده nفرض کنيد   1,..., )jDMU j n  هر

)ورودی  mیک با  1,..., )ijx i m وs خروجی

( 1,..., )rjy r s 1مفروض باشند اگر( ,..., )mc c c  بردار

هزینه های مشترک  ورودی ها برای تمام واحدهای تصميم 

گيرنده باشند آن گاه کارایی هزینه واحد تصميم گيرنده 

( , )DMU x y  برابر است با
cx

E
cx



که در آنcx
از  

 .]4[زیر بدست می آید LPمساله 

1

1

.

0 (1)

n

j j

j

n

j j

j

cx Min cx

s t x x

y y























 

اگر هر مسير که در جواب  مساله می باشد کارای هزینه باشد 

در این صورت تعداد مشتری های سرویس داده شده نمی تواند 

   شود اما اگر کارا نباشد می توان شرایط را به گونهافزایش داده 

ای تغيير داد که با همين مسافت  تعداد مشتری  بيشتری 

سرویس داده شود. اگر تعداد مشتری های سرویس داده شده  

در هر مسير افزایش یابد در نهایت از تعداد کل کاسته می شود 

مورد هم می  لذا به تعداد وسيله نقليه کمتری نياز است که این

 تواند هزینه را کاهش دهد.

 

 

 مثال عددی.  4

 

 . مـراجع 5

 
P. Toth, and D. Vigo, "An exact algorithm for the vehicle routing 

problem with backhauls, " Transportation Science, 31, pp. 372–
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DMU     

 مسافت

تعداد   

 مشتری

کارایی  هزینه

 هزینه

1 70 2 410 68/0  

2 80 2 300 57/0  

3 100 3 270 60/0  

4 40 1 400 00/1  

5 160 5 350 00/1  

6 140 4 390 60/0  

7 80 3 320 00/1  
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 حل آنالگوریتم و  قطارحرکت بهبود توزیع زمان واقعی مدل 
 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، * مهدیه امیری

 دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه مازندران هیأت علمیعضو ،  روح اله یوسف پور

قل محسوب می شود. این دشواری به دلیل مساله اعزام حرکت قطارها یکی از دشوارترین مسائل در سیستم های حمل ون چکیده:

 ،کمینه کردن تاخیرهای قطار ،هدف مساله اعزامل واقعی و همچنین وجود محدودیت های عملیاتی مختلف است. ئمسا ابعاد بزرگ

 پیشنهادی قابلیت حل به دو روشمساله ماکزیمم سازی استفاده از ظرفیت زیرساخت های راه آهن است. افزایش وقت شناسی و 

حل و الگوریتم هایی برای  ها مدل این مقاله در. بالک ها می باشد( را دارد )منظور سرعت قطارها در قطعهسرعت ثابت و سرعت متغیر 

، مساله تشخیص و حل تالقی می باشد. یک مدل ابتکاری گراف متناوب یکی از زیرمساله های مساله اعزام. می شود ارایهاعزام  مساله

برای حل مساله  .و بهینه سازی می کندله ارایه می شود که جریان ترافیک قطارها را بطور دقیق پیش بینی برای حل این زیرمسا

قطارها در تقاطع ترتیب بندی  ابتکاری اعزام، حریصانه و شاخه و کران برای الگوریتم های ازسرعت ثابت مدل با تشخیص و حل تالقی 

کمک  هماهنگی سرعت قطار با الگوریتم. می شود استفادهنوع برای مسیریابی قطار لگوریتم های جستجوی محلی و جستجوی مما از و

  .تا مینیمم فاصله بین قطارهای متوالی رعایت شود ، سرعت قطارها را برورسانی می کندمدل سرعت متغیر

  هماهنگی سرعت قطارها مسیریابی،زمانبندی، گراف متناوب،  ،سیستم پشتیبانی اعزام کلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده

  مقدمه .1

فرآیندهای  بسیاری از سیستم راه آهن یک سیستم پیچیده با

می باشدکه شامل بسیاری از خطرات ناشی از اختالالت  یتعامل

به یک  اختالالت نیاز راه آهن برای جلوگیری ازسازمان  است.

طراحی جدول زمانبندی یک  جدول زمانبندی بهینه دارد.

 نیاز به چندمعمول  طوره مساله پیچیده و بازگشتی است و ب

با این حال در طول عملیات، ممکن است  دارد. زمان ماه

باعث  جدول زمانی را مختل کند و ،رویدادهای غیرمنتظره

شود بین مسیرهای قطار  تالقی ها در قطارها و تاخیر درایجاد 

بهبود ترافیک برای  ند.زمان واقعی حل و فصل شو که باید در

ترافیک راه زمان واقعی م مدیریت سیستیک به  هامتراکم قطار

 ی سازگاراصالح جدول زمان شامل که، نیاز داریمآهن پیشرفته 

 موقعیت مکانیبر  یقدق ک، نظارتترافی وضعیت واقعیبا 

مجدد قطارها زمانبندی  ه،بالقوپیش بینی تالقی های  ها،قطار

به  قطاراست که نیازتاخیرهای و کمینه کردن  زمان واقعیدر 

  .[1]ای مؤثر درعرض چند دقیقه داردراه حل ه

 

 سیستم پشتیبانی اعزام .2

راه بهینه سازی ترافیک ( ROMA سیستم پشتیبانی اعزام

یک سیستم کامپیوتری پیشرفته و  کمک گراف متناوب( باآهن 

 قوی برای حمایت از کنترل کننده های ترافیک درکار روزمره و

مدیریت  که در سیستممدیریت اختالالت جدول زمانی است 

و شامل مدل ها و زمان واقعی ترافیک راه آهن اجرا می شود 

الگوریتم های بهینه سازی است که مساله اعزام قطارها را حل 

 . [2]کندمی 

 شرح مساله اعزام .3

قطارها در زمان واقعی به چهار زیرر مسراله تقسریم     مساله اعزام

 می شود: 

شرر  اصرلی   : زمرکر برا   ها بارگذاری داده ها و تبادل داده الف(

در دسترس بودن مجموعره   ،هاقطار حرکت بعدیبرای محاسبه 

زیرسراخت هرا،   درمرورد   به روز شرده  آفالین و واقعیداده های 

 ، سررعت و گردونره هرای ریرل دار   ویژگری هرای    ،جدول زمانی

 یمسردود زمران  و  حرکت اجرا، زمان زمان ،موقعیت فعلی قطار

 . می باشدقطارها برای هر یک از 

: اگر مسیر قطار  قطار به هر صاص یک مسیر قابل قبولاختب( 

مسریرهای   ،توزیع کنندهآنگاه  به دلیل خرابی دردسترس نباشد

اولویرت بنردی مری کنرد.     پیدا می کند و آنهرا را  شدنی قطار را 

مسیر پریش فررض    ،مسیری که بیشترین اولویت را داشته باشد

فررض را  سپس توزیع کننده مسیرهای شدنی و پریش   .نام دارد

 وارد سیستم پشتیبانی اعزام می کند.
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 2 

یک  تالقی حل ساله تشخیص و: م بهینه سازی ترافیک قطارج( 

g ckinblo ،wait -Noمساله کارکارگاهی با محدودیت هرای 

precedence constraints وrelease time  هرردف  بررا

در مساله تشرخیص   .]3[می باشدهای قطارمینیمم سازی تاخیر

قطارها متناظر با کار و قطعه بالک هرا متنراظر برا     حل تالقی، و

ماشین هستندکه هر ماشین می تواند یک کار را در یرک زمران   

ارایه می شود که  پردازش کند. یک مدل ابتکاری گراف متناوب

  با سرعت ثابت را حل می کند. تشخیص وحل تالقی مساله

حرکت قطارها د زمانبندی مجد موثر لگوریتم های سریع وا

الگوریتم ابتکاری اعزام، الگوریتم ابتکاری حریصانه و  مانند

های  تالقیبرای شناسایی به موقع و حل الگوریتم شاخه وکران 

شوند، به طوری  می توسعه و پیاده سازی زمان واقعیدر قطار 

بینی  و پیش محاسبهها در زمان کوتاه ترافیک قطارکه تغییرات 

شناسی  ، وقتقطار یشود و با تشخیص به موقع تالقی ها

 .]5],[4[یابد افزایش می

الگوریتم های مسیریابی قطارها شامل الگوریتم جستجوی 

محلی و الگوریتم جستجوی ممنوع می باشد. با تنظیم ترتیب 

ازظرفیت راه آهن قطارها و مسیرها در زمان شلوغی، استفاده 

   از   . برای این منظور،[6]یابد بهبود میوقت شناسی  وافزایش 

مجدد استفاده  مسیریابی مجدد به جای زمانبندی های الگوریتم

 جلوگیری کرد.تا بتوان تا حد امکان از انتشار تاخیرها  می شود

 ,پروفایل سررعت قطرار   : چون برآورد هماهنگی سرعت قطارد( 

همراهنگی    الگروریتم از بسزایی در کاهش تاخیر دارد لرذا   نقش

زیرر   استفاده می شود . ابتردا برای حل تالقی ها  سرعت قطارها 

بروزرسانی  الگوریتم حل می شود سپس با استفاده از (ج)مساله 

مری   روفایل قابل قبول سرعت برای هر قطار به دسرت پ ،سرعت

 . [7]تا مینیمم فاصله بین قطارها رعایت شود آید

 . نتـایج 4

شربکه   مهرم در  ابزار تصمیم گیریسیستم پشتیبانی اعزام یک 

با توجه به رویردادهای غیرمنتظرره، برنامره    چون ت، اس راه آهن

بروزرسرانی مرداوم در طرول عملیرات هرا      به قطارها نیاز حرکت 

       مبتنری برر فرمرول مردل      راه آهرن . بهینه سازی ترافیرک  دارند

مردل   کره  می باشد مساله تشخیص و حل تالقی گراف متناوب 

یک هرای  محدودیت های راه آهن را فرموله و تکن گراف متناوب

 کند.می بهینه سازی ترافیک قطار را اجرا 

 مروثرترین الگروریتم   و جستجوی ممنوع به ترتیب شاخه وکران

الگروریتم  سرت کره   امسیریابی حرکت قطارها  وزمانبندی  برای

قادر بره حرل بهینگری مسرائل برزرگ زمانبنردی       کران  شاخه و

 کمک الگروریتم شراخه و   جستجوی ممنوع با و حرکت قطارها

همراهنگی   الگروریتم  قادر به بهبود جرواب هرا مری باشرد.     کران

سرعت قطار مبتنی بر استراتژی زمانبنردی تکرراری اسرت کره     

قطارهرا را زمانبنردی و پروفایرل     ،تالقی های قطار را شناسرایی 

 می کند.  بروزرسانیسرعت قطارها را 

 . مـراجع 5
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 *ارائه دهنده

 به كمك كرنل جديد هرميت  SVMبندكاهش بردارهاي پشتيبان در طبقه
 )نرم افزار(، گروه کامپیوتر، دانشگاه امام رضا، مشهد دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، *وحید هوشمندمقدم

V.hooshmand@imamreza.ac.ir 
 سجاد، مشهدکامپیوتر، موسسه آموزش عالی عضو هیأت علمی گروه جواد حمیدزاده، 

 
J_hamidzadeh@sadjad.ac.ir 

-ماشین بردار پشتیبان یکی از پرکاربردترین آنها ارائه شده است که بندی دادههای متعددی برای طبقهامروزه روش چکيده:

ها با حجم مسئله است که در ازای افزایش حجم، بندی دادهاساسی این روش رابطه معکوس سرعت اجرای طبقه هاست. معضل

بندی را به ارمغان در این مقاله، با کاهش تعداد بردارهای پشتیبان افزایش سرعت طبقه شده ارائهیابد. تابع کرنل سرعت کاهش می

، UCIهای واقعی ی مجموعه دادهبر روهای صورت گرفته افزاید. بر اساس آزمایشها میبندی دادهآورد و بر میزان صحت طبقهمی

ترین تعداد بردارهای بند ماشین بردار پشتیبان، دارای کممقایسه با سایر توابع کرنل رایج برای طبقه تابع کرنل پیشنهادی در

 ها را داراست.بندی دادهپشتیبان بوده و در مجموعه باالترین نرخ صحت طبقه
 ای متعامد هرمیت(، تابع کرنل، کرنل چندجملهSVM) ماشین بردار پشتیبان كلمات كليدي:

   مقدمه    .1

های یادگیری از توابع کرنل  امروزه در بسیاری از سیستم

شود. دلیل عمده استفاده از این توابع، افزایش قدرت  استفاده می

های بردار  های یادگیری خطی، مانند ماشین محاسباتی ماشین

 به صورتتوان  پشتیبان است. در واقع به کمک تابع کرنل می

ایی با ابعاد باال )فضای ها در فضای ورودی را به فض ضمنی داده

های جداناپذیر خطی  که داده ویژگی( نگاشت نمود با امید به این

 ریجداپذخطی  به صورتدر فضای ورودی، در فضای جدید 

بنابراین به کمک ؛ ها افزایش یابد( ی خطی آنریجداپذباشند )یا 

های خطی در  توان از قدرت محاسباتی ماشین توابع کرنل می

 های تفاده نمود. از این ایده در بسیاری از زمینهفضای ویژگی اس

بندی،  بندی، خوشه طبقه های یادگیری مانند کاربرد سیستم

ها استفاده  رگرسیون، تخمین تابع چگالی و انتخاب ویژگی

 شود. می

طراحی کرنل دو رویکرد طراحی جدول کرنل و   در زمینه  

ن طراحی تابع طراحی تابع کرنل وجود دارد. در رویکرد اول، بدو

 بر اساسمستقیم و  به صورتکرنل، سعی بر ایجاد جدول کرنل 

های  های آموزشی است. در این رویکرد، با توجه به داده داده

سازی تابع هدف، عناصر جدول کرنل  بهینه باهدفآموزشی و 

به شوند.  همچنین آن  بدون استفاده از تابع کرنل، محاسبه می

شود. در رویکرد  ی خطی حل میریز یک مسئله برنامه صورت

 شود. دوم، یک تابع کرنل مناسب برای مسئله طراحی می
 

 متعامد ايچندجمله    .2

ای از جمالت  دنباله     0 1, ,..., nP x P x P x ای چندجمله

 زیر باشد: 2و1شود اگر دارای خصوصیات متعامد نامیده می
جمله  -1 iP x ی از درجه ا چندجمله، یکi .است 

 بر هم عمودند یعنی                         متناظر ریغدو جمله  -2

 

 

 شود.ای متعامد هرمیت به صورت زیر تعریف میچندجمله

(1) 
2 2

2 2( ) ( 1)

x xn
n

n n

d
H x e e

dx



   

 هرميتمتعامد   اي جمله كرنل چند    .3

 هرمیتی متعامد ا چندجمله بر اساستابع کرنل پیشنهادی، 

های متعامد و یا ندجملهاست. در ادامه، با توجه به چ

، معرفی شده یطراحتابع کرنل  ی متعامد هرمیتا چندجمله

 شود.  می

رابطه  به صورتی متعامد هرمیت ا چندجملهاز  nجمله شماره 

 به صورت( است و با در نظر گرفتن تابع وزن 1) 

2

2e

x

w x



 ،

 شود: ( حاصل می2) رابطه

(2) , ( ) ( ) ( ) 0,n m n mH H H x H x w x dx n m





     

 به صورت ی متعامد هرمیتا چندجملهاز  nجمله شماره 

 .(، نشان داده شده است3بازگشتی در رابطه )

(3) 
 

0 1

1 2

( ) 1, ( )

( ) ( ) ( 1) ( )n n n

H x H x x

H x xH x n H x 

 

  
 

به  zو  xی بردار ریغهای  برای داده بنابراین تابع کرنل هرمیت

 شود. ی(، پیشنهاد م4رابطه ) صورت

(4) 
0

( , ) ( ) ( )

n

i i

i

k x z H x H z




 

. ]1[تابع نیمه معین مثبت باشد کرنلی نامیده خواهد شد  اگر

، یک تابع نیمه  k(x,z)که تابع  شرایط الزم و کافی برای این

, 0i jp p if i j  
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در  Mercerمعین مثبت باشد این است که با توجه به قضیه 

 ( صدق نماید.5رابطه )

(5) ( , ) ( ) ( ) 0k x z g x g z dxdz   

صدق نموده و بنابراین یک  ذکرشدهتابع پیشنهادی در شرایط 

 تابع کرنل است.

بندي باا اتاتداده اک كرنال     نتايج انجام عمليات طبقه   .4

 هاي رايجكرنلهرميت و 

، از مجموعه شده ارائه  ها بر روی روش انجام آزمایش به منظور

 ها ازاست. این مجموعه داده های مختلفی استفاده شدهداده
  .]2[ اند شده انتخاب UCIی شدهی شناختهپایگاه داده

شده ( نمایش داده 1ها در جدول )مشخصات مجموعه داده

و در همه  شده انجام Matlabها در محیط سازی. پیادهاست

 fold cross-validation-10 ها روش ارزیابی مبتنی برآزمایش

 بوده است.

 UCIاز  شده برگرفتهد استفاده های مور (: مشخصات مجموعه داده1جدول )

تعداد 

هاطبقه  
هاتعداد نمونه  

تعداد 

هاویژگی  
 نام مجموعه داده

3 150 4 Iris 

2 208 60 Sonar 

7 214 9 Glass 

2 267 44 Heart 

2 306 3 Haberman 

8 336 7 Ecoli 

2 345 6 Liver 

2 351 34 Ionosphere 

2 569 30 Wdbc 

2 748 4 Transfusion 

2 768 8 Diabetes 

10 3498 16 Pendigits 

6 4435 36 Satimage 

26 15000 16 Letter 

7 43500 9 Shuttle 

-مجموعه داده یبر رونتایج حاصل از اعمال توابع کرنل مختلف 

پشتیبان و  های(، به صورت تعداد بردار1در جدول ) شده مطرحهای 

 ( نشان داده شده است.2میزان خطا در جدول )

 (2آمده در جدول ) به دتتنتايج  بررتی .5

های موجود را باید بر اساس دو پارامتر نرخ خطا و تعداد  کرنل

 . داد قراربردارهای پشتیبان مورد مقایسه 
 (1جدول )های  دادهنتیجه آزمایش توابع کرنل مختلف بر روی مجموعه  (: 2جدول )

 چبیشف موجک RBF هرمیت

نام بانک 

 اطالعاتی
میزان 
 خطا

تعداد 

بردارهای 
 پشتیبان

میزان 
 خطا

تعداد 

بردارهای 
 پشتیبان

میزان 
 خطا

تعداد 

بردارهای 
 پشتیبان

میزان 
 خطا

تعداد 

بردارهای 
 پشتیبان

3.40 105 3.33 120 4.50 135 3.90 115 Iris 

14.09 75 15.86 174 15.38 181 15.38 80 Sonar 

28.30 153 28.50 198 31.45 170 29.10 165 Glass 

18.27 135 19.47 167 20.71 186 19.10 157 Heart 

24.09 163 24.50 276 25.49 270 25.81 178 Haberman 

11.89 278 12.80 296 11.60 291 12.10 284 Ecoli 

26.11 293 29.27 298 27.24 301 26.37 305 Liver 

6.21 104 5.41 244 4.84 222 8.54 113 Ionosphere 

3.69 75 2.10 197 2.10 196 2.62 88 Wdbc 

31.02 598 31.56 645 32.45 633 31.98 620 Transfusion 

26.38 620 27.73 632 27.73 646 27.99 631 Diabetes 

24.18 2543 24.97 3100 25.65 2980 23.14 2780 Pendigits 

8.26 3711 8.70 4025 8.10 3901 8.90 3820 Satimage 

5.95 9231 5.94 12200 6.70 11700 6.20 10800 Letter 

4.18 22146 3.98 30140 4.68 29404 4.76 25801 Shuttle 

 
شود، کرنل هرمیت دارای ( مشاهده می2که در جدول ) همان طور

های مورد ی همه مجموعه دادهبر روترین تعداد بردارهای پشتیبان کم

قدار را ترین مها کمآزمایش است و از نظر نرخ خطا در نصف مجموعه

 ترین نرخ خطا است. ترین مقدار به کم یکنزدداراست و در دیگر موارد 

حال اگر تعداد بردارهای پشتیبان را معیار مقایسه توابع در نظر 

-ی همه مجموعه دادهبر روبهترین انتخاب  شده ارائهبگیریم، کرنل 

هاست و اگر نرخ خطا را انتخاب کنیم، باز هم کرنل هرمیت دارای 

بنابراین این کرنل در مقایسه ؛ ترین نرخ خطاستترین تعداد کم یشب

 با سایر توابع رایج، بهترین کارایی را دارد.

 گيرينتيجه .6
ای متعامد در این مقاله، تابع کرنل جدیدی به نام کرنل چندجمله

های مورد داده هرمیت پیشنهاد شده است که در همه مجموعه

ارهای پشتیبان بوده و در نصف ترین تعداد بردآزمایش دارای کم

ترین میزان نرخ خطا و در سایر موارد دومین ها دارای کممجموعه

 دهنده نشانها ترین نرخ خطا داراست. نتایج آزمایشرتبه را از نظر کم

 های رایج است. برتری مطلق این روش نسبت به سایر کرنل
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ارایه یک الگوریتم ابتکاری جهت زمانبندی و تعدیل هزینه های سبد پروژه 

 با منابع محدود
 ری، مهسا قندهاری، سید مهدی همایونیبوحید اک

 v.akbari90@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد نجف آباد، گروه مهندسی صنایع، اصفهان، ایران *

  ghandehary@yahoo.comهیئت علمی، گروه مدیریت دانشگاه اصفهان  استادیار، عضو

 homayouni@iauln.ac.irگروه مهندسی صنایع، اصفهان، ایران  استادیار، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد لنجان،

برای سرمایه گذاران پروژه و مدیران پروژه های بزرگی که مقدار زیادی سرمایه نیاز دارند، جنبه های اقتصادی امروزه  چکیده:

پروژه در مرکز توجه می باشد. این در حالی است که در اکثر کارهای انجام شده زمانبندی به گونه ای انجام می گرفته که 

یک  جهت حل ارائه یک الگوریتم ابتکاری به پس از مطالعه پیشینه تحقیق ابتدا این پژوهشزمان اجرا شوند. ها در کمترین  پروژه

با منابع محدود ایجاد تعدیل در هزینه های سبد پروژه  زمانبندی و جهت )برگرفته از پیشینه( مدل ریاضی مختلط غیر خطی

ف حل نموده و نتایج حل ابتکاری و حل دقیق مسئله را از نظر کیفیت جواب و زمان پردازد. در ادامه مسئله مذکور را برای ابعاد مختل می

میانگین نسبت زمانی جواب دقیق به غیر دقیق به مقدار نشان می دهد که کند. نتایج  رسیدن به جواب نزدیک بهینه مقایسه می

  شده است. زیادی کاهش داشته و میانگین نسبت جواب دقیق به غیر دقیق نزدیک به عدد یک 

  .مدل سازی ریاضی، مدیریت سبد پروژه، زمانبندی و تخصیص منابع محدود، تعدیل هزینه ،الگوریتم ابتکاری :کلمات کلیدی

                                                           

 *ارائه دهنده

  مقدمه .1

افزایش تعداد سازمان های پروژه محور در دهه های گذشته که 

ناشی از رشد اقتصادی جهان بود، باعث ایجاد فضای پویاایی در  

ردید. به این ترتیب بعضای از ضاعف هاا و    دنیای کسب و کار گ

ناکامی های مدیریت پاروژه در مادیریت پاروژه هاای بازر   و      

سبد پروژه مجموعه ای از  مدیریت چند پروژه ای آشکار گردید.

پروژه های دارای مناابع مشاتره هساتند کاه برمحاور هزیناه       

تمرکز دارند. هدف این مجموعه حداکثر سازی استفاده ماورر و  

از منابع اسات. چشام اناداز سابد پاروژه رسایدن باه         اقتصادی

  [.1] سازمانی پایدار می باشد
 

 بیان مسئله  .2

در زمینه مدل سازی ریاضی یا الگوریتم فرا ابتکااری و ابتکااری   

جهت زمانبندی سبد پروژه با منابع محدود تاا کناون محققاان    

( با اساتفاده از  1111کن و همکاران ) .اند زیادی فعالیت داشته

نابع مختلف پنج مدل برنامه ریزی ریاضی را که همگای دارای  م

تابع هدف کمینه سازی زمان اجرای فعالیت هاا بودناد، از نظار    

زمان رسیدن به جواب و کیفیت جواب مورد بررسای قارار داده   

( مساائله بهینااه سااازی  1112پاان و همکاااران )  .[2] اساات

ناو  را  زمانبندی پروژه، باا اساتفاده از الگاوریتم جساتجوی مم    

مورد بررسی قرار داده اند. مدل ارائه شده در مقایسه با روشهای 

جستجوی ممنو  کالسایک و ساایر روشاهای مبتنای برهاو       

مصنوعی ) مانند الگوریتم ژنتیک و شبیه ساازی تبریاد( نتاایج    

 .[3] بهتری از نظر کاهش زمان اجرای پروژه ارئه داده است

ر نظر نگارفتن تعادیل در   ها به دلیل د کاهش زمان اجرای پروژه

 شود که هزینه دوره های سابد  هزینه های سبد پروژه باعث می

پروژه نسبت به یکدیگر در اغلاب مواقاع تفااوی زیاادی داشاته      

 خواهند باا  های پروژه محوری که می باشد. این امر برای سازمان

هزینه نسبتا راابتی در هار دوره، کال سابد پاروژه را باه اتماام        

در همچناین افازایش تاورم     رساد.  به نظر نمای برسانند مناسب 

 قیمت منابع یکی دیگر از دالیلی است که باعاث افازایش زماان   

باه ایان ترتیاب     .[4] شود می (%33با نرخ تاریر ) ها اجرای پروژه

کمینه کردن زمان اجرای سبد پروژه بدون در نظر گرفتن تاورم  

  د.رو زیر سئوال می ،های مالی و جنبه

ستفاده از یک الگوریتم ابتکااری، مادل ریاضای    با ا این پژوهش

مورد بررسی آورده شده را  [5]که در مقاله  غیر خطی مختلطی

ماتریسی که برای نمایش جواب ایان مسائله در   قرار داده است. 

  2kمولفاه اسات. در ایان مااتریس      2kiنظر گرفته شده دارای 

د اسات کاه از ایان تعادا     1مولفه اول مربوط به فعالیت شاماره  

مولفاه   kو  1مولفه اول مربوط به قسمت اول فعالیات   k مولفه

می باشد. به همین ترتیاب   1دوم مربوط به قسمت دوم فعالیت 

مولفه های ماتریس برای فعالیت های دیگر در نظر گرفته شاده  

 است تا همه  فعالیت های موجود در هر پروژه و نهایتا کل سبد 
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 مراحل الگوریتم ابتکاری به شار  زیار اسات.    پروژه را پوشش دهد.

ابتدا یک مقدار اولیه برای تابع هدف مسئله به طاور دساتی    -1

   2kiماتریسی به طول -1در مدل ابتکاری در نظر می گیریم. 

برای ایجاد جواب هایی بدون در نظر گرفتن محدودیت منابع در 

دفی جواب اولیه باه صاوری کاامال تصاا     11نظر گرفته و تعداد 

ایجاد می شود. به این ترتیب که برای هر فعالیت ابتادا دو عادد   

تصادفی برای طول و زمان شرو  بخش اول )بین زودترین زمان 

اجرا و دیرترین زمان اجرای آن فعالیت در سابد پاروژه و باا در    

نظر گرفتن روابط پیشنیازی سایر فعالیات هاای شابکه پاروژه(     

ظر گرفتن زماان اتماام بخاش    ایجاد می شود. پس از آن با در ن

اول فعالیت، بخش دوم آن نیز به صوری عاددی تصاادفی باین    

زودترین زمان اجرا و دیرترین زمان اجرا در طاول سابد پاروژه    

مشخص می شود و به همین صوری بارای تماام فعالیات هاای     

مقادار تاابع    -3 موجود در سبد پروژه این کار تکرار شده اسات. 

محاسابه مای    1ست آمده از مرحله هدف برای جواب های به د

به ترتیب از   3تابع هدف های به دست آمده از مرحله  -4 شود.

 در صاورتی کاه جاواب    -5 کوچک به بزر  مرتاب مای شاود.   

 4متناظر با کوچکترین مقدار تابع هدف به دست آمده از مرحله 

در محدودیت منابع صدق می کند یک جواب موجاه از مسائله   

باه عیناه    4تاا   1غیر این صاوری مراحال    به دست می آید. در

در صورتی که مقدار تابع هدف جواب موجاه   -3 تکرار می شود.

از مقدار اولیه تعیین شده در مرحلاه   5به دست آمده از مرحله 

کمتر باشد. مسئله به جواب موجهی با مقدار تابع هدف بهتار   1

به عیناه تکارار مای     5تا  1می رسد. در غیر این صوری مراحل 

با مقدار تابع هادف باه    1مقدار تعیین شده در مرحله  -2 شود.

باه   2تا  1مراحل  -8 جایگزین می شود. 3دست آمده از مرحله 

دقیقه از هر بار  11شرط توقف گذشت  -9 عینه تکرار می شود.

  در نظر گرفته شده است. 3تا  1تکرار مراحل 

 

 نتایج تحقیق .3

به ترتیاب باا    مختلف یاین الگوریتم برای سبد های پروژه فرض

فعالیت با استفاده از نرم افزار متلب کد نویسی  45و  11، 11، 8

نتایج به دست آمده از حل دقیق مسئله )رسیدن باه  شده است. 

جواب نزدیک بهینه با استفاده از نرم افزار لینگو( و حل ابتکاری 

میانگین نسبت جواب دقیق به غیر دقیاق  آن نشان می دهد که 

شده است. همچنین میانگین نسبت زمانی جواب  8115/1برابر 

 شده است. 33/13دقیق به غیر دقیق برابر 

در ادامه اطالعای مربوط به یک سبد پاروژه فرضای در جادول    

 معرف منابع محدود در  M)نماد  ( نشان داده شده است1)

 

ایان مسائله     .دسترس در هر دوره از سابد پاروژه مای باشاد(    

 محدودیت است. جواب بهینه  343تغیر و م 188مجموعا دارای 

دقیقه برابار   33این مسئله با استفاده از نرم افزار لینگو در زمان 

با استفاده از الگوریتم ابتکاری جاواب ایان    شده است.   89/41

 شده است.  5/43دقیقه برابر  1مسئله در زمان 
 ( اطالعای شبکه سبد پروژه فرضی1جدول )

ه هزین زمان فعالیت سبد

 اجرا

هزینه 

 شکست

منابع 

 محدود

 پیشنیاز

1 1 03 1233 233 033 - 

2 03 033 133 233 1 

0 12 033 103 103 2 

2 0 03 1333 033 033 - 

0 11 2033 033 033 - 

0و 0 133 033 0333 63 6  

0 

 

0 02 133 133 233 - 

1 02 1033 233 633 0 

M 033 003 003 063 003 013 
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  Redundancy allocation problem with different 

redundancy strategies 

 
A. Ghesmati,1 M.Sc. student Islamic Azad university of Karaj, azamghesmati@yahoo.com 

J. Safari, Academic member of department of industrial engineering Islamic Azad university of Karaj, safari@kiau.ac.ir 

 

Abstract: This paper proposes a novel mathematical model for multi-objective redundancy allocation 

problem. The most redundancy allocation problems have focused on single objective optimization, 

while in real world a decision maker deals with different goals that most of them are conflict with 

each other. There are researches that they assume active and cold standby redundancy strategy as a 

decision variable. In this research the hot standby redundancy becomes an additional decision 

variable. Thus the problem is to select the redundancy strategy, type of component and the level of 

redundancy for each subsystem that maximize the system reliability and minimize total system cost 

under some constraints. This problem belongs to NP-hard class so for solving this problem the non-

dominated sorting genetic algorithm II has been applied. 

Keywords: redundancy allocation problem, redundancy strategy, Multi-objective optimization, Non-dominated 

Sorting genetic algorithm II. 

                                                           
1
 Corresponding Author  

1.  INTRODUCTION 

In the most engineering systems, system safety and 

reliability are vitality factors. So for this kind of systems, 

reliability is a critical factor in designing and construction 

phases. In reliability optimization there are two major 

approach :I) system components reliability optimization, 

II) redundant components. Use of redundant component is 

the best way to increase the systems reliability. This kind 

of problem is called Reliability Allocation Problems 

(RAP).In this problem, there are several types of different 

components with different levels of cost, reliability, 

weight and other characteristics that optimize objective 

functions. In this paper the multi-objective reliability 

allocation problem is formulated by considering the 

system reliability and designing cost as two objectives, 

when there are some subsystems using active redundancy, 

cold standby redundancy, or hot standby redundancy in 

series-parallel system and also the components within the 

same subsystem are of the same type. 

 

A. Redundancy strategies 

There are two types of redundancy strategies; they are 

called active and standby. If all redundant components 

operate simultaneously from time zero, even though the 

system needs only one at any given time, this arrangement 

is called active redundancy. There are three variants of the 

standby redundancy as follows: cold, warm and hot. In the 

cold standby redundancy the component does not fail 

before it operates. In the warm standby redundancy, the 

component is more prone to failure before operation than 

the cold standby components. In the hot standby 

redundancy, the failure pattern of component does not 

depend on whether the component is idle or in operation. 

In proposed mathematical model three types of 

redundancy strategies have been utilized.  

 

2.  ASSUMPTION AND MATHEMATICAL MODEL 

The major assumptions in the mathematical model for 

non-repairable system are: 

 The states of components and the related systems have 

only two options, referred to as good or bad. 

 The component attributes (i.e. reliability weight and 

cost) are known and deterministic. 

 Three redundancy strategies (i.e. active, cold standby 

and hot standby) are considered. 

 Failed component do not damaged the system. 

 The components within the same subsystem are of the 

same type. 

 There is no component repair or preventive maintenance.  

 Failures of component are independent events. 

 Time to failure distribution for all components is 

exponential. 

Notation 

  i                symbol of subsystems (i=1,2,3,…,s). 

  j    type of component in subsystems                    

(j=1,2,…,mi). 

 s                 number of subsystems. 
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 ni          number of components which used in each             

subsystem(i=1,2,…,s) 

 n            set of ni (n1,n2,…,ns).(  

 nij        number of components of  type j used in   

subsystem i (j=1,2,…,mi) 

 nmax,I          upper bound for ni. 

 mi          number of available component choices for a 

subsystem i. 

 zi             index  of  component  choice  used  for  a 

subsystem i. 

 z              set of zi(z1,z2,…,zs). 

 ARSi             assigned redundancy strategy for subsystem 

i. 

 ARS          set of ARSi. 

 t                mission time(100 hours in this problem). 

 i                failure detection switching reliability at time 

t. (0.99) 

 µ                 failure detection switching reliability in  hot 

standby redundancy follows exponential   distribution with 

this rate. 

 R(t;z,n,ARS)  system reliability at time t for designing 

vector z and n. 

 R(ti;zi,ni,ARSi)              reliability of subsystem I at time 

t. 

 rij(t)     reliability at time t for the jth available 

component for the subsystem i. 

 λij kij    scale and shape parameters for the Erlang 

distribution. 

 cij, wij       cost and weight for the jth available component 

for the subsystem i. 

 C, W   maximum level of cost(130) and weight(170). 

 A        set of subsystem with active redundancy. 

 C        set of subsystem with cold standby redundancy 

 H        set of subsystem with hot standby redundancy. 

 

3.   MATHEMATICAL MODEL 

Proposed mathematical model for multi-objective 

redundancy allocation problem are shown as follow: 

 

   

 
 

 

 

 
Equation (1) is the first objective to determine the 

redundancy strategy, type of components and quantity of 

components in each subsystem to achieve maximum 

system reliability.  Equation (2) is the second objective to 

minimize the total system cost. Equation (3) considers the 

allowable weight.  With respect equations (4) and (5) are 

maximum number of component to allocate for each 

subsystem and the component type that is feasible to 

allocate to each subsystem. Equation 1 consists of three 

terms. Term 1, 2, 3 calculate the reliability of all 

subsystems with active, cold-standby and hot-standby 

respectively.[1],[2]. 

4. Results  

To evaluate the performance of the proposed model, a 

typical example [3] is solved to determine the Pareto 

optimal set. Because of the stochastic nature of NSGAII 

more than 7 experiments are performed for 300 generation 

and one of them is selected. Table1presents one of the 

non-dominated solutions obtained by the NSGAII. The 

result show the NSGAII that proposed with safari [4] is 

dominated by the proposed method .This domination 

approves the efficiency of the proposed solution method 

and mathematical model too.  The system is a series-

parallel system that is connected by 14 parallel 

subsystems; each subsystem has three or four component 

of choice. 

 

 

 

TABLE1 comparison between a solution of proposed model 

and the proposed NSGAII by Safari[4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S
u
b
sy

st
em

 

N
u
m

b
er

 

Proposed 

NSGAII 

                  Proposed NSGAII by 

Safari[4] 

 

 

i zi ni 

R
ed

u
n
d
an

cy
 

S
tr

at
eg

y
 

zi ni 

R
ed

u
n
d
an

cy
 

S
tr

at
eg

y
 

1 3 3 A 1 3 A 

2 1 2 A 1 2 A 

3 4 3 A 3 2 C 

4 3 3 C 1 3 C 

5 3 2 A 2 2 C 

6 2 2 C 3 2 A 

7 3 2 C 2 2 C 

8 1 3 C 3 2 C 

9 3 2 C 1 2 A 

10 2 3 C 2 3 A 

11 3 2 A 1 2 A 

12 1 4 A 3 2 C 

13 2 2 A 2 1 A 

14 4 1 H 1 2 C 

System 

Reliability 
0.969595 

 
 0.962075 

System 

Cost 
84 

 
 87 
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 صف یتئور میبا استفاده از مفاه یعموم هاینگیپارک گذاریمتیق
 m.hejazi88@chmail.ir ،فردوسي مشهد، دانشگاه دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي صنايع ،*سيد محمد حجازي

 pirayesh@um.ac.ir ،فردوسي مشهد، دانشگاه عضو هيئت علمي گروه مهندسي صنايع محمد علي پيرايش،

شود كه در آن مراجعه خودروها به يم يمعرف يعموم هاينگيپارك يبرا گذاريمتيروش ق کيمقاله  نيدر ا چکیده:

به دست دهد. جهت  نگيپارك يدرآمد را برا نيشتريكه ب ميهست يمتياست و به دنبال ق نگيپارك متياز ق يتابع نگيپارك

و  M/M/m ،M/M/m/m ستميخصوص سه نوع س نيدر ا ؛شوديصف استفاده م يتئور مياز مفاه نگيتابع درآمد پارك نييتع

M/M/m/K نگياست كه در هنگام پر بودن پارك ناي به وابسته هااز آن کي كه كاربرد هر شوديم شنهاديپ هانگيپارك يبرا 

 داردمطابقت  M/M/mصف  ستميكه با س ينگيپارك يبرا نهيبه متيمقاله ق ني. در اريخ ايصف وجود دارد  جاديامکان ا

  .شودياستخراج م

  هاي صفگذاري، سيستم، قيمتدرآمد پاركينگمديريت  کلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده

 

  مقدمه   .1

و  تيه جمع شيبا توجهه بهه افه ا    يپارک كاف يامروزه نبود فضا

 لتبهدي  شههرها معضل ب رگ در كالن کيبه  هينقل ليتعداد وسا

مصهر    شيههوا، افه ا   يآلهودگ  ن،يسهنگ  کيشده است كه تراف

آن  ريعموم شهروندان از اثرات اجتناب ناپهذ  يتيسوخت و نارضا

را به استفاده از  يشهر  انيامر مسئوالن و برنامه ر نيباشد. ايم

سههود داده كههه اسههتفاده از  کيههتراف تيريمههد نينههو ههاي روش

و  ]2[ نهگ يپارك ينترنته يو امکان رزرو ا ]PGI ]1 هايستميس

 هها نهگ يشهناور پارك  گهذاري متيباشد. قمي هااز جمله آن ]3[

 يدر محهدوده مركه    کيه تراف تيريمهد  ههاي از اهرم گريد يکي

 شيدرآمهد و افه ا   تيريمد يبرا يروش موثر  ني و شهرهاكالن

كهه   اينهه يبه مهت يق افتنيه . باشهد يمه  نگيسود صاحبان پارك

 کي عنوان به باشد داشتهدربر نگيپارك يدرآمد را برا نيشتريب

 يدر سهال هها   يخطه  ي يو برنامه ر ياضير يساز نهيمسئله به

 نيه . در ا]4[و  ]1[قرار گرفته اسهت   نيمورد توجه محقق رياخ

صهف،   سهتم يس کيه به عنهوان   نگيگرفتن پارك رمقاله با درنظ

 يو حداكثر درآمد برا نهيبه متقي هاكه با استفاده از آن يتوابع

 شده است. يمعرف ديآيبه دست م نگيپارك
 

 تشريح مسئله.   2

صهف در   سهتم يس کيه  تهوان يرا م نگيپارك کي يدر حالت كل

معهادل ورود   نهگ ينظر گرفت كه در آن ورود خودروها بهه پارك 

 نگيصف است و مدت زمان ماندن در پارك ستميبه س انيرتمش

 گهر، ياسهت؛ بهه عبهارت د    يمعادل مدت زمان خدمت به مشهتر 

. اسهت  دهنهدگان پارک خودرو معادل تعداد خدمت يتعداد فضا

بهر   نهگ يمراجعه خودروهها بهه پارك   شوديمقاله فرض م ناي در

پواسون است و مدت زمان مانهدن ههر خهودرو در     عياساس توز

 نهگ يدارد. اگر در هنگهام پهر بهودن پارك    يينما عيتوز نگيپارك

بهه صهورت نامحهدود     نگيصف در پشت درب پارك جاديامکان ا

 M/M/mصهف   سهتم يبها س  نهگ يپارك نيه وجود داشته باشد، ا

 نگيصف وجود نداشته باشد پارك جاديدارد. اگر امکان ا ابقتمط

 جاديو اگر امکان ا شوديم فيتوص M/M/m/mصف  ستميبا س

 سهتم يبها س  نهگ يصف به صورت محدود وجود داشته باشد پارك

 شهود يمقالهه فهرض مه    نيدر ا مطابقت دارد. M/M/m/Kصف 

تهابع را تهابع    نيه اسهت. ا  مهت ياز ق ينرخ مراجعه خودروها تابع

فهرض بهه دنبهال     نيه .  با توجهه بهه ا  منامييم نگيپارك يتقاضا

 يبهرا  نهه يبه مهت يق نيهي و تع نهگ يتابع درآمهد پارك  ييشناسا

 .ميحداكثر كردن درآمد هست
 

 تابع تقاضا 1.2

 راتييه كهه ت   ميهسهت  يتهابع  ييقسمت به دنبال شناسا نيدر ا

كنهد.   فيتوصه  يرا به خوب نگيپارك متيق رييتقاضا در برابر ت 

در  نهگ يپارك کيه  يبهرا  مهت يق راتييه مثال اگهر بهازه ت    يبرا

 2111تها   111 نيماننهد مشههد را به    يشههر  يمحدوده مركه  

تهوان گفهت   يعلم اقتصاد م فيبر اساس تعار م،يتومان فرض كن

 ههاي مهت ي( در قنهگ يكه تقاضا )نرخ مراجعه خودروها بهه پارك 

-ياز خود نشان نمه  يچندان تيحساس اد،يز يليخ ايكم  يليخ

 يانيه م ههاي متيكم كشش است. اما در ق گريدهد؛ به عبارت د

در  يرينسهبتا چشهمگ   راتييه موجب ت  متيدر ق رييهرگونه ت 
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ف رفتار تقاضها  يتوص يبرا 1اساس شکل  ني. بر اگردديتقاضا م

 شود.يم شنهاديپ

 
. تابع تقاضا1شکل   

 عبارت است از 1معادله تابع شکل 

(1)
  

 

 . قيمت هر ساعت استفاده از پاركينگ: 

 :است 2معادل رابطه  نگيپارك  يلذا، تابع تقاضا

(2 ) 

 : نرخ مراجعه خودروها به پاركينگ )خودرو بر ساعت(
 

 درآمد پارکینگ   2.2

را  هانگيصف، پارك جاديهمانطور كه اشاره شد، بسته به امکان ا

  كرد. فيتوصزير صف  ستميبا سه نوع س توانيم

         M/M/m           :         (3) مدل -

 (ساعت) پاركينگ در خودرو هر ماندن زمان مدت : ميانگين 

 تابع ميانگين درآمد پاركينگ در ساعت:  

 : M/M/m/m مدل -

 
 : تعداد فضاي پارک

 : M/M/m/K مدل -

 
K:  (پارک يفضا و صف شامل) نگيپارك ستميس تيظرف 
 

 و نتايج عددی تحلیل تابع درآمد پارکینگ   .3

صهف   سهتم يكه بها س  ينگيپارك يبرا تابع درآمدقسمت  نيدر ا

M/M/m   قهرار گرفتهه و    ليه و تحل هيه مطابقت دارد مهورد تج

 .گردديمحاسبه م نگيپارك نهيبه متيق

 P<3111 ريمقهاد  ي( بهه ازا 3درآمهد )رابطهه   : تابع 1لتحلي •

مشتق دوم تابع درآمد نسبت به  قياز طر جهينت نيمقعر است. ا

 كسب شده است. متيق

 ريصف الزم است رابطه ز ستميس يداريپا : جهت2لتحلي •

قرار دادن  کيرابطه با كوچکتر از  نيپارامترها برقرار باشد. ا نيب

 نسبت نرخ ورود به نرخ خدمت به دست آمده است.

 

(4)                                                         

 سهتم يكهه بها س   ينگيپهارك  يبهرا  نهيبه متي: قنهيبه متقي •

M/M/m  تومان بهر سهاعت اسهت.      55/515مطابقت دارد برابر

با برابر صفر قرار دادن مشتق تابع درآمهد نسهبت بهه     متيق نيا

 حاصل شده است. متيق

مقهدار  كهه  اسهت   نيه ( ا3نکته قابل توجه در تابع درآمد )رابطه 

(، نهرخ  ) نهرخ ورود  يتابع بهه پارامترهها   نيا يبرا متيق نهيبه

نهدارد. الزم اسهت    ي( بستگ) پارک ي( و تعداد فضاخدمت )

 يداريه شرط پا قيپارامترها از طر نيا نياشاره شود كه ارتباط ب

 يمجهاز بهرا   ريمقاد 1جدول  .شوديم نيي( تع4رابطه ) ستميس

ف نرخ ورود و نهرخ  لمخت ريپارک را با توجه به مقاد يتعداد فضا

 .ددهيخدمت نشان م
 مدل يورود يپارامترها ني. ارتباط ب1جدول

    

 >18.18 1 25 

 >9.09 2 25 

 >21.825 1 30 

 >10.9125 2 30 

 >25.46 1 35 

 >12.73 2 35 

 

 یجه گیرینت.   4

 يتئهور  دگاهيه از د هانگيانواع پارك يمقاله پس از بررس نيدر ا

بهه   نهگ پاركي گهرفتن  نظر در با ها،تابع درآمد آن يصف و معرف

 يبهرا  يرابطهه ا  يبه معرفه  M/M/mصف  ستميس کيعنوان 

بهه   نگيپارك يدرآمد را برا نيشتريكه ب نهيبه متيبه ق دنيرس

 نهه يبه متيشده ق ي. در مدل بررسميهمراه داشته باشد پرداخت

چون نرخ ورود و نرخ خهدمت اسهت، امها     ييمستقل از پارامترها

صف  ستميكمتر باشد سمشخصي پارک از حد  يفضا اگر تعداد

 .شوديم داريناپا نگيپارك
   

 راجعم.   5
[1] Yanfeng Geng, Christos G. Cassandras, “A new “Smart 

Parking” System Infrastructure and Implementation”, Procedia - 

Social and Behavioral Sciences, 54, pp. 1278-1287, (2012) 

[2] Dusˇan Teodorovic´, Panta Lucˇic, “Intelligent parking 

systems”, European Journal of Operational Research, 3, pp. 

1666-1681, (2005) 

[3] Mei-Ting Tsai, Chih-Peng Chu, “Evaluating parking reservation 

policy in urban areas: An environmental perspective”, 

Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2, 

pp. 145-148 (2012) 

[4] Zhen (Sean) Qian, Ram Rajagopal, “Optimal Parking Pricing in 

General Networks with Provision of Occupancy Information”, 

Procedia - Social and Behavioral Sciences, 80, pp. 779-805, 

(2013) 
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 تحت فاصله ماكس معكوس -مينیمسأله درخت فراگير 

 جمعینوع دار  همينگ وزن 
 m_mohaghegh@sut.ac.ir، تبریز سهند صنعتی ، دانشگاهگروه ریاضی كاربردیدانشجوی كارشناسی ارشد  ،* مهری محقق

 baroughi@sut.ac.ir ، تبریز ی كاربردی، دانشگاه صنعتی سهندگروه ریاض، عضو هيأت علمی باروقیفهيمه 

شود.  می جمعی معرفینوع دار  همينگ وزنماكس معكوس تحت فاصله  -مينیمسأله درخت فراگير  ابتدا در این مقاله چکیده:

ارائه  این مسائل ىبراى قوى ا جمله تركيبياتى با زمان اجراى چند یک الگوریتم ،با كاهش مسأله فوق به مسائل كوچكترسپس 

  .شود میمسأله تحت بررسى پيشنهاد  روشی برای حل و در پایان گردد می

 .همينگمعكوس، فاصله ماكس، مسأله  -درخت فراگير مينی کلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده

  مقدمه .1

مورد توجه  بسيار سازى معكوس های اخير مسائل بهينه در سال

 معكوس سازى هاى بهينه دسته خاص از مدل یکاند.  ر گرفتهقرا

 ابتدا انشهمكارهی و  باشند. درخت فراگير معكوس مىمسائل 

درخت فراگير مينيمم معكوس تحت فاصله همينگ  مسأله

  ها سپس آن .]1[ ع جمعی را مورد بررسى قرار دادنددار نو وزن

در نظر  نادار نوع تنگ مسأله فوق را تحت فاصله همينگ وزن

همكارش مسأله  ليو و ، 2002 در سال .]2[گرفته و حل كردند

همينگ  فاصلهس معكوس تحت كما –درخت فراگير مينی

 مسأله آميخته را در نظر گرفته ودو نوع دار نوع تنگنا و  وزن

اى قوى براى هر دو نوع  جمله با زمان اجراى چند ییها الگوریتم

 -اله مسأله درخت فراگير مينیدر این مق .]3[نمودندمدل ارائه 

دار نوع جمعی در نظر  وزن همينگماكس معكوس تحت فاصله 

اى قوى  جمله شود و یک الگوریتم با زمان اجراى چند مى گرفته

Gفرض كنيد گردد. براى مسأله پيشنهاد مى ( V ,E ,c ) یک 

 رأسیبا مجموعه  گراف همبند 1,2, ,V n،  مجموعه

 یالی 1 2, , , mE e e eو بردار هزینه یالىc  .فرض باشد

باشد. برای  Gهای فراگير مجموعه تمام درخت كنيد

Tیک هزینه ،  T            شود صورت زیر تعریف می به 

               ( ) max c(e) | e T .bc T                      

Tگویند    ماكس است هرگاه -خت فراگير مينیدر یک 
 ( ) min ( ) .b bc T c T T   

 غيير هدف ت ،ماكس معكوس  -در مسأله درخت فراگير مينی

 داده شده، یک  به طوریكه درخت فراگير باشد  مى بردار هزینه

 .]4[ماكس تحت بردار هزینه جدید شود -درخت فراگير مينی

 

 مسألهبیان و فرمول بندی  .2

0iw  یک وزن   ieیالفرض كنيد به هر   اختصاص داده

oTشود. اگر  ماكس  -، آنگاه مسأله درخت فراگير مينی

دار نوع جمعی به صورت زیر  معكوس تحت فاصله همينگ وزن

 :شود بندی می فرمول

     min          
1

( , )
m

i i i

i

w H c d


                 (1)   

   s.t . ماكس از گراف   -ير مينییک درخت فراگ         oT  

،است  G (V ,E ,d)    

, 1 ,i i i il d c u i m                       

 

d كه در آن u,بردار هزینه جدید،  0i il  هاای بااو و    كران

)ناه و پایين داده شده بارای تغييارات هزی   , )i iH c d    فاصاله

id و icهمينگ بين  شود است كه به صورت زیر تعریف می 

,
i

i

i

i

0, , 

1,          o.w. 
)=

 
H(

 
c d

     c =d



 

 برای هر مجموعه یالی  تعریف كنيد   

                             ( ) .
i

s

i

e

w w


   

dفرض كنيد  ( باشد و1یک جواب بهين مسأله ) تعریف كنيد 

 max .o

i i id c l e T    

)مقدار كه  شود به راحتی نتيجه می )b od T

  مجموعه  در  

 { } { } , ( )o b o

i iP c e T d d c T    
 

 قرار دارد.
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 مسأله نوع محدود شده  .3

در نظر گرفته  آننوع محدود شده  ابتدا، (1از حل مسأله ) پيش

pفارض كنياد  . شود می P  وoT    دنباشا  داده شاده ،

یاک   oT كاه طوریاست به   pdبه  c بردار هزینهتغيير هدف 

 ،باشاااد  pdنسااابت باااهمااااكس  -مينااای فراگياااردرخااات 

( )pb od T p و
pd های كران را برآورده كارده و   محدودیت

 كند. ابتدا قرار دهيد هزینه تغييرات را حداقل 

 ( ) ,o o

i iT p e T c p   

 ( ) .o o

i iT p e T c p    

باشد، باید  pبرابر  oTهزینه روی به منظور اینكه حداكثر

)هزینه هر یال  )o

ie T p  بهp كاهش یابد، اما نيازی به 

) های تغيير هزینه یال )oT p  نيست. حال قرار دهيد 

 ( ) .i iE p e E c p    

) گراف ) ( , ( ))G p V E p  را در نظر بگيرید. اگار( )G p  

ماكس نسبت  -یک درخت فراگير مينی oTهمبند نباشد، آنگاه

)و  است  pdبه )pb od T p  به طوریكه 

(2      )             
( )o

ip

i

i

p, , 

c ,                o.w.    
=

     
d

         e T p 



 

) حالت مقدار بهين تابع هدف برابر در این  ( ))s ow T p است. 
)حال فرض كنيد )G p  .حل ایان   براییک گراف همبند باشد

 شود. مطرح مى زیر حالت مسأله

 

 (RMWECP)با کمترین وزن  مقید .مسأله برش یالی 4

)در این مسأله هدف یافتن یاک مجموعاه یاالی     )E p  

 باشد به طوریكه  یم

(i)   برای هرie ،  داشته باشيمi ic u p ؛ 

(ii) ( )G p های بعد از حذف تمام یال    ؛باشدناهمبند 

(iii) 
i

i

e

w


 شود. اقلحد 

 شدنی باشد، آنگاه  RMWECPاگر. 1قضیه 

(3    )   
. .

( )o

i

i

i

p, , 

c ,                  o w                 
=

    e T
d

p 

 



           

و مقدار بهين  است (1) یک جواب بهين نوع محدود شده مسأله

)تابع هدف برابر ( ) )s ow T p  آن كه در  باشد می   

 است. در غير این صورت نوع RMWECPیک جواب بهين

 (  نشدنی است.1محدود شده مسأله )

 (1) مسألهنوع محدود شده یافتن یک جواب بهين . 2نتیجه 

 .است  RMWECPیک جواب بهين یافتن معادل

 

، ای قاوی  جملاه  ان چناد یاک زما   درRMWECP حال  برای

های مقادیر یال
 

( )G p یابند به صورت زیر تغيير می  

( ) ,i i i i

i

w , E , c

W+1,            o.w.                        
v =

 

    e p u p  



  (4)          

 كه در آن

 

.
i

i

e E p

W w


  

) كمترین مقداریک برش با  فرض كنيد  .3قضیه  )sv   
)گرافاز  , ( ), v)G V E p .باشد 

(i) اگاار( )sv W ،   آنگاااه جااواب بهااين  بایااد 

RMWECP .باشد 

(ii) اگر( )sv W ،  آنگااهRMWECP    جاواب شادنی

 د.ندار

 الگوریتم مسأله محدود شده

) گاراف  .1گام  )G p   .اگار  را تعياين كنياد ( )G p   همبناد

dنباشد، آنگاه خروجی یک جاواب بهاين     و باا    (2) ، همانناد

 بروید.  2باشد. در غير این صورت به گام  می همان مقدار بهين

) گراف .2م گا , ( ), )G V E p v بساازید.   ( 4) را طبق فرمول

*π كمترین مقادار یک برش با 
) از گاراف     , ( ), )G V E p v 

  پيدا كنيد.

)اگر   )sv W  ، جاواب  (1) آنگاه نوع محدود شده مساأله 
 .بروید 3شدنی ندارد. در غير این صورت به گام 

dخروجی یک جواب بهين  .3گام    و باا هماان     (3) همانناد

 مقدار بهين است.

)3 در زمانفوق الگوریتم  )O n  مساأله برای حل  .شود می ااجر 

p، كافيست الگوریتم فوق باه ازای هار   (1) P     .اجارا شاود

و  (1) دست آماده، مقادار بهاين مساأله    بهين به  مينيمم مقدار

 است. (1) جواب بهين متناظر با آن جواب بهين مسأله

)4در زمان  (1)مسأله  .4قضیه  )O n  قابل حل است. 

 . مـراجع 5
[1] Y. He, B. W. Zhang, and E. Y. Yao, "Weighted inverse 

minimum spanning tree problems under Hamming distance, " 

Journal of Combinatorial Optimization, vol. 9, pp. 91-100, 

2005.  
[2] Y. He, B.W. Zhang, and J .Z. Zhang, " Constrained inverse 

minimum spanning tree problems under the bottleneck-type 

Hamming distance,  " Journal of Global Optimization, vol. 34,    

pp. 47–474, 2006. 

[3] L. Liu, and Q. Wang, " Constrained inverse min–max spanning 

tree problems under the weighted Hamming distance,  " Journal 

of Global Optimization, vol. 43, pp. 83-95  ، 2008. 

[4]  L. Liu, and E. Yao, "Inverse min–max spanning tree problem 

under the Weighted sum-type Hamming distance,  " Theoretical 

Computer Science, vol. 396, pp. 28-34, 2008. 
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بندیسبدپروژهدرشرایطعدمقطعیتیکپارچهانتخابوزمانمدل

هاینقدیجریانخودهمبستگیبودجهو
 f_molavi69@yahoo.com ،، مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سجاد، دانشجوی کارشناسی ارشد* فریبا مولوی

های فنی زیاد، گاهی اوقات موجب پیچیدگی مسائل انتخاب و  قطعی پروژه و محدودیتهای نقدی غیر جریان چکیده:

احتمالی صورت گرفتند، های نقدی  ها با جریان بندی پروژه ی انتخاب و زمان شود. تحقیقاتی که در زمینه بندی پروژه می زمان

های  ها، در شرایطی که جریان بندی پروژه سازی مسائل انتخاب و زمان چنین تا کنون تالشی برای مدل بسیار محدود هستند. هم

ی هر پروژه، دارای  در این پژوهش درآمدهای ساالنه بنابرایننقدی دارای خودهمبستگی باشند صورت نگرفته است. 

ی ساالنه نیز معلوم و قطعی  های صورت گرفته در این زمینه، بودجه ه شدند. بعالوه در اکثر پژوهشخودهمبستگی درنظر گرفت

 رو از این باشد،ن طور قطعی مشخص بهی ساالنه نیز  در نظر گرفته شده است، درصورتی که در شرایط واقعی ممکن است بودجه

یک مدل لذا شوند.  ی ساالنه نیز دارای توزیع احتمال معلوم و مستقل تعریف می ی هر پروژه و بودجه شده هزینه در مدل ارائه

سازی ارزش کنونی  شود. تابع هدف شامل ماکسیمم ها ارئه می بندی پروژه برای انتخاب و زمانصفر و یک غیر خطی سازی  بهینه

ها و برخی دیگر از  میان پروژه ،نیازی ممکن باشد. در این مدل روابط پیش ی انتخابی میها خالص سود مورد انتظار پروژه

گیرد و  ی کاندید صورت می پروژه 6سازی مثالی با  های فنی نیز درنظر گرفته شدند. در پایان نیز تالشی جهت مدل وابستگی

 پردازیم. افزار لینگو به حل آن می پس از آن با استفاده از نرم

های نقدی احتمالی جریان، ریزی احتمالی برنامهخودهمبستگی، ، بندی پروژه و زمانانتخاب  کلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده

 و پیشینه پژوهش مقدمه .1

ها صوورت   ی انتخاب پروژه های بسیاری در زمینه تا کنون تالش

زمان با انتخواب پوروژه،    ها هم اندکی از آنگرفته است. اما تعداد 

 هووا در شوورایط عوودم قطعیووت پرداختنوود.  بنوودی آن بووه زمووان

ها با هدف  پروژه انتخاب مدلی برای، ]1[محمدی و پاجوآتان  گل

سازی سود خالص مورد انتظار ارائه کردنود کوه در آن    ماکسیمم

تقل ها متغیر تصادفی با توزیع احتمالی معلوم و مس درآمد پروژه

تحوت تویریر    بوده وهای هر پروژه  قطعی  و هزینه از هم هستند

جهوت  مودلی  ، ]2[سیفیر و موداجلیا  . باشد ها نیز می سایر پروژه

عووالوه بوور  کووه ارائووه کردنوود هووا پووروژهبنوودی  و زمووانانتخوواب 

واریوانس  های انتخابی،  ارزش کنونی پروژهجمع سازی  ماکسیمم

 توجه به فقدان اطالعات درموورد ا کند. ب را نیز مینیمم می ها آن

 را ها، میانگین ارزش کنونی خالص هر پروژه و واریوانس آن  پروژه

در دنیای  .کنند محاسبه می سازی مونت کارلو با استفاده از شبیه

های نقدی یک پروژه، نرخ بهره و ... ممکون اسوت    واقعی جریان

هوا   مستقل از یکدیگر نباشوند و نووعی خودهمبسوتگی بوین آن    

سازی، به با استفاده از شبیه ،]3[ و کال ود داشته باشد. کتزاوج

های بهوره را بوا   نرخها  آند. نپردازتخمین توزیع ارزش فعلی می

مولووی و بواقری   د. نکن ی اول تولید می مرتبه فرآیند اتورگرسیو

و  ی دومبهره را از فرآیند میانگین متحرک مرتبه ، نیز  نرخ]4[

ARMA(1,2) ی نتایج به اهمیوت  با مقایسهکنند و  تولید می 

تشخیص درست نوو  خودهمبسوتگی در محاسوبات اقتصوادی     

مدلی یکپارچه برای  ،لذا در این پژوهش ند.کن اشاره میها  پروژه

بین کنیم که در آن  ها ارائه می بندی پروژه مسائل انتخاب و زمان

جوود دارد و  نیز نوعی خودهمبستگی و  ی هر پروژه درآمد ساالنه

چنوین روابوط    ی سواالنه قطعوی نیسوتند. هوم     ها و بودجه هزینه

ارائوه  نیز در مودل   ها نیازی و ناسازگاری ممکن میان پروژه پیش

 شود. شده در نظر گرفته می

 پیشنهادی شرح مدل .2

ی هر پروژه را تولید  سازی، درآمد ساالنه با استفاده از شبیه ابتدا

زنویم. بوا    را تخموین موی   پوروژه هور  درآمد  و ارزش نهایی کرده

گوذاری هور پوروژه و     ی سورمایه  توزیوع احتموال هزینوه   داشتن 

 پردازیم: سازی مسیله به شرح زیر می ی به مدل ی ساالنه بودجه

 باشود کوه در صوورتی کوه     ، موی xitدر مدل زیر متغیر تصومیم  

 گیورد و درغیور   موی  1پایوان یابود مقودار    tام در سال  iی  پروژه

ارزش نهوایی  برآورد ، Fiپارامترها شامل خواهد شد.  0اینصورت 

طول عمر ، Di، ی عمر آن در پایان دوره ام iی  پروژه هایدرآمد

 امiی  گوذاری پوروژه   ی سرمایه ، هزینهci، نرخ بهره، i ،rی  پروژه
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 2 

، فاصوله  gij، شوویم  ی اول پروژه متحمل موی  دوره ابتدای که در

، مجموعوه  j ،M و شرو  پوروژه  iی  پایان پروژهزمانی مجاز بین 

هایی که وابستگی  جفت پروژه، مجموعه Sهای ناسازگار و  پروژه

میزان ریسکی که در برابر مواجه بوا  ، αزمانی با یکدیگر دارند،  

، حوداکثر  RCtشوویم و   های بیشتر از بودجه متحمل موی  هزینه

مجموعوه   Nو  باشود  موی  tی قابل قبول برای سال  مقدار هزینه

 باشد. می jی  نیاز پروژه های پیش پروژه

   ∑ ∑(     )

 

    

 (   )  

 

   

   

 ∑ ∑  (  )        (   )    

 

    

 

   

                                         ( ) 

 

∑    

 

    

                                                                 ( )  

  ∑(    )    

 

   

                                                ( )    

∑    

 

    

 (∑(     )    

 

    

)

 ∑(     )    

 

    

    (   )    (  )  ( ) 

∑    

 

    

 ∑    

 

    

                                                           ( ) 

 ∑ ∑    

 

    

          

   

                                                         ( ) 

 (∑     (    )

 

   

    )         

                                                ( )    

عبارت اول در توابع هودف فووق ارزش کنوونی     معادالت فوق در 

موورد انتظوار    خالص درآمد پوروژه و عبوارت دوم ارزش کنوونی   

کند کوه   ، تضمین می2ی  رابطه باشد. گذاری می ی سرمایه هزینه

،  3معوادالت  ریزی پایان یابد.  هر پروژه تنها یکبار در افق برنامه

، 6رابطوه   .کنود  را بیان موی  ها نیازی بین پروژه پیش روابط 5و 4

کنود   بیان موی  ی آخر رابطههای ناسازگار است و  مربوط به پروژه

احتموالی  ی  برای تجاوز از بودجوه قابل قبول کثر ریسک که حدا

یوک مسویله   مودل فووق،    باشود.  موی  αدر دسترس، برابر مقدار 

هوای   باشود. لوذا بوا اسوتفاده از تکنیوک      ریزی احتمالی می برنامه

صوورت زیور    ی آخر را به دار، رابطه شانس محدودیتریزی  برنامه

 کنیم. به یک محدودیت غیرخطی قطعی تبدیل می

∑ (

 

   

  )  (    )   (   )    √(∑   

 

 

   

)      

         

                                              ( )    

یوک   ، با7جای محدودیت  ، به8ی  جایگزین کردن رابطه حال با

 مواجه هستیم.قطعی ریزی صفر و یک غیرخطی  مهی برنا مسیله

 نتایجتحلیل و  مثال عددی .3

افوق  گیریم.  درنظر میی کاندید،  پروژه 6در این قسمت مثالی با 

و 0.1، نورخ بهوره نیوز برابور      α ،.0.0سوال،   11ریوزی   برنامه

سوایر   باشود.  می N~(800,350)دارای توزیع  ی ساالنه بودجه

هوا بوا    درآمدهای پروژهقابل مشاهده است.  1اطالعات از جدول 

تولیود  ، 9ی  ، مطوابق رابطوه   ARMA(1,2)استفاده از فرآیند 

است و درآمد هور پوروژه    at ~ N(0,0.01)که در آن شود،  می

 . است 1در سال اول مطابق جدول 
Zt = 0.8 zt-1+ at+ 0.7 at-1+ 0.6 at-2 (9    )                         

متوسوط ارزش  ، Arena10.0افزار ارنوا   سپس با استفاده از نرم

 آید. دست می به 1جدول  ستون چهارممطابق ها  درآمدنهایی 
 1جدول 

پورو 

 ژه

عم

 ر

بووورآورد  1درآمد سال 

 درآمد

 هزینه

 گذاری سرمایه

ناسوواز نیاز پیش

 گاری

1 5 (10 ،120)N~ 482.29 (90 ،250)N~ (3-  )FS21 3 

2 6 (50 ،200)N~ 825.74 (150 ،400)N~ ------ - 

3 4 (10 ،110)N~ 361.33 (20 ،100)N~ (5-  )FS23 1 

4 7 (5 ،100)N~ 558.61 (70 ،200)N~ (0  )FS54(،2- )FS34 - 

5 4 (52 ،220)N~ 642.18 (190 ،400)N~ ------ - 

6 5 (60 ،240)N~ 842.20 (200 ،420)N~ ------ - 

 .پردازیم به حل مثال فوق می lingo9.0افزار  با استفاده از نرم

ها به  پایان آنانتخاب شده و زمان  6و  5، 4، 3، 2های  پروژه

           z ; 1 =x6,7 ; 1 =x5,4    ; 1 =x4,11=346.29 :شرح زیر است
1 =       x3,6 ; 1 =x2,7 

های نقدی، با استفاده از مدل  جریانبودجه و  در شرایط عدم قطعیت

یمم سوود و کمتورین ریسوک    هایی که ماکس توان، پروژه ارائه شده می

، انتخاب کرد. دیگر مزیوت ایون   با کمبود بودجه را دارند برای برخورد

هوای   تواند وابستگی ها می مدل اینست که عالوه بر تعیین توالی پروژه

برای تحقیقات بیشتر  ها را نیز درنظر بگیرد. پوشانی بین آن فنی و هم

ها را نیز در نظر گرفته و مسیله را بورای   توان وابستگی میان هزینه می

 ابتکاری مناسب حل نمود. های فرا تر با استفاده از روش گابعاد بزر
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Abstract: Many statisticians study the problem of estimation of parameters and prediction of future random
variables based on records. Today, many researchers consider simulation studies in order to evaluate the
performances of the estimators and predictors. Therefore the procedure of simulating records plays a key
role in such investigations. In this paper, we propose two algorithms to simulate records for lifetime models,
we then apply the preferable algorithm in a simulation study to evaluate the performances of record-based
estimators of the scale parameter of the Weibull model.
Keywords: Erlang distribution, Exponential distribution, Record statistics, Simulation, Weibull model.

1 INTRODUCTION

Let X1, X2, · · · be a sequence of iid random vari-
ables having an absolutely continuous cumulative
distribution function (cdf) F (x) and probability
density function (pdf) f(x). An observation Xj is
called an upper record value if its value exceeds that
of all previous observations. Thus, Xj is an upper
record if Xj > Xi for every i < j. Denote the nth
record (upper) by Rn, the first upper record is set
as R1 = X1, which is referred to as the reference
value or the trivial record. Then the marginal pdf
of Rn is given by

fRn
(r) =

[− log(1− F (r))]
n−1

(n− 1)!
f(r), (1)

see [1]. Record data arise in a wide variety of
practical situations. Examples include industrial
stress testing, meteorological analysis, hydrology,
seismology, sporting and athletic events, and oil
and mining surveys. Therefore many statisticians
are interested in working on the inference based
on records coming from well-known distributions.
For example, reference [2] discussed the problem
of prediction of future records based on observed
records when the fundamental model is exponential
and reference [3] considered the problem of estima-
tion based on records from Weibull model.

However, as statistical and mathematical soft-
wares and packages become more updated, it gets
more popular to apply simulation studies in or-
der to compare different estimators and predictors
and evaluate their performances. To this end, one
must know how to simulate record values from var-
ious distributions especially the lifetime models if

his/her results are based on records. This paper is
concerned with the methods of simulating records
from lifetime distributions. Throughout the paper,
we denote the one parameter exponential distribu-
tion by Exp(λ) whose pdf is

f(x;λ) = λ exp{−λx}, x > 0, λ > 0,

and we say Y has an Erlang distribution with pa-
rameters n and λ and we write Y ∼ Erl(n, λ) if its
pdf is given by

f(y;n, λ) =
λnyn−1

(n− 1)!
exp{−λx},

where x > 0, λ > 0 and n is a positive integer value.

2 SIMULATING RECORDS

In this section, we review two methods of record
simulation.

A. Method I

Method I is based on the definition of record val-
ues. Suppose that we want to generate m ≥ 1
record values from a model with cdf F . The se-
quence of upper records can be generated as fol-
lows:
(i) Generate the first value from F and record it as
the first record value.
(ii) Generate the 2nd value, if it is greater than the
previous, then record it as the 2nd record value, if
not generate another value and so on.

One of the disadvantages of this method is that
the number of observations that must be gener-
ated is not prefixed and actually it differs each time
the algorithm is used. However, it can be used for
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distributions with complicated cumulative distribu-
tion functions whose quantile functions can not be
obtained in an explicit form.

B. Method II

Before stating the details of this method, we re-
call the following statistical results which are nec-
essary for explanation of the method.
1. Let X1, · · · , Xn be a random sample from
Exp(λ), then Yn =

∑n
i=1 Xi ∼ Erl(n, λ).

2. Let Rm be the mth record value from Exp(λ),
then Rm ∼ Erl(m,λ).
3. Let Um be themth record from an arbitrary con-
tinuous distribution with cdf F , then Um is iden-
tically distributed to Ym = F−1(1 − exp{−Zm})
where Zm ∼ Erl(m, 1) and F−1(·) is the inverse
function of F (·).
One can refer to [1] for the proofs of the above re-
sults. First we state the procedure of generating
m ≥ 1 records from exponential distribution
(i) Generate a random sample X1, · · · , Xm from
Exp(λ).

(ii) Set Ri =
∑i

j=1 Xj for i = 1, · · · ,m.
From results 1 and 2, R1, · · · , Rm can be considered
as the generated records from Exp(λ). Note that
as Xi > 0, we have Ri < Rk for 1 ≤ i < k ≤ m.
Now suppose that we intend to generate m records
from an arbitrary continuous distribution with cdf
F , then we consider the following algorithm
(i) Generate m record values from Exp(1) denoted
by Z1, · · · , Zm.
(ii) Set Ui = F−1(1− exp{−Zi}) for i = 1, · · · ,m.
From results 2 and 3, R1, · · · , Rm can be used as
the simulated records.

It may be noted that for distributions with com-
plicated cdf’s, the inverse cdf may not have an ex-
plicit form and therefore this method can not be
used. But for a model whose inverse cdf has an ex-
plicit form, method II is preferable as the number
of the observations to be generated is prefixed.

3 A SIMULATION STUDY

In this section, we apply the proposed simulation
algorithm in Method II to compare the best linear
unbiased estimator (BLUE) and the maximum like-
lihood estimator (MLE) of the scale parameter of
a Weibull distribution based on records. Consider
the Weibull model with cdf

F (x) = 1− exp{−(x/σ)c},
where c is assumed to be known. Suppose that
U1, · · · , Um are the firstm records from the Weibull
model, then the BLUE and MLE of σ based on
U1, · · · , Um, are given by

σ̂B =
Γ(m)

Γ(m+ 1/c)
Um

and
σ̂M = m− 1

cUm

respectively, where Γ(·) is the complete gamma
function, see [1]. Now consider the following al-
gorithm
1. Generate m record values from Exp(1) denoted
by Z1, · · · , Zm and given σ = 2 and c = 2 and 3,

set Ui = σZ
1
c
i for i = 1, · · · ,m to obtain m gener-

ated records from the Weibull distribution.
2. Find the values of σ̂B and σ̂M .
3. Repeat Steps 1 and 2, N = 105 times and obtain
the estimated risk (ER) of σ̂B and σ̂M .

Let σ̂B(i) and σ̂M (i) be the obtained BLUE and
MLE of σ from Step 2 in the ith iteration, respec-
tively. Then the ERs of the estimators are given
by

ER(σ̂B) =
1

N

N∑
i=1

[σ̂B(i)− σ]
2
,

ER(σ̂M ) =
1

N

N∑
i=1

[σ̂M (i)− σ]
2
.

Table 1 presents the ERs of the estimators for dif-
ferent values of c and σ. It can be clearly observed
from Table 1 that σ̂M performs better than σ̂B as
ER(σ̂M ) < ER(σ̂B) for all considered cases. Also
as we expect, the ERs are decreasing with respect
to m when c is considered to be fixed. The statisti-
cal package R is used for performing the simulation.

TABLE 1
ERs of estimators of the scale parameter of the

Weibull model.
c m ER(σ̂B) ER(σ̂M )

2 3 0.34800 0.32704

2 4 0.25793 0.24612

2 5 0.20508 0.19747

3 3 0.15860 0.15257

3 4 0.11671 0.11339

3 5 0.09275 0.09070
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Abstract: Marshall-Olkin extended G-distributions are constructed by adding a positive shape parameter
to the baseline model, with cumulative distribution function (cdf) G. The new generalized families of distri-
butions have many flexible properties and are important in modeling lifetime data and time-series analysis.
In this paper, we briefly review the procedure of data simulation from Marshall-Olkin extended G-models.
We also apply the method to simulate data from Marshall-Olkin extended Weibull distribution. We then,
consider a more complicated distribution belonging to this family namely Marshall-Olkin extended Lindley
model, and explain how to simulate data from this distribution.
Keywords: Lambert function, Marshall-Olkin extended Lindley distribution, Simulation, Uniform distri-
bution.

1 INTRODUCTION

Adding parameters to a well-established family of
distributions is a time honored device for obtaining
more flexible new families of distributions. Mar-
shall and Olkin [8] introduced a general method
of adding a parameter to a family of distribu-
tions which is called Marshall-Olkin extended G-
distributions. This method can be described as fol-
lows: suppose that we have a family of distributions
with survival function (SF), Ḡ(x) = Pr(X > x)
and probability density function (pdf) g(x), then
the SF of a new family of distributions can be con-
structed based on the property

H̄(x;α) =
αḠ(x)

1− ᾱḠ(x)
, −∞ < x < ∞, (1)

where α > 0 and ᾱ = 1 − α. The corresponding
pdf is

h(x;α) =
αg(x)

[1− ᾱḠ(x)]2
, −∞ < x < ∞, (2)

Marshall and Olkin [8] emphasized that this new
family is extreme geometric stable. Marshall and
Olkin [8], then applied this method to extend expo-
nential and Weibull distributions and investigated
several properties of the obtained new models.
Since then, many statisticians generalized baseline
models using this method and introduced new dis-
tributions. Examples include Marshall-Olkin ex-
tended Pareto model [1], Marshall-Olkin extended
Lindley distribution [4] and Marshall-Olkin ex-
tended uniform model [7]. In this paper, we deal

with the method of simulating data from Marshall-
Olkin extended G-distributions, then we apply the
method to simulate data from Marshall-Olkin ex-
tended Weibull distribution and Marshall-Olkin ex-
tended Lindley model.

2 DATA SIMULATION

In this section, we discuss how to simulate data
from Marshall-Olkin extended G-distributions in
general, then we focus on data simulation from two
members of these generalized families of models,
i.e. Marshall-Olkin extended Weibull distribution
and Marshall-Olkin extended Lindley distribution.

Suppose that the baseline distribution is uniform
on (0, 1) (standard uniform distribution), then Y
has a Marshall-Olkin extended uniform distribu-
tion, if its cdf is given by

FU (y) = 1− α(1− y)

α+ (1− α)y
, 0 < y < 1, (3)

and we write Y ∼ MOEU(α, 1), see [7]. Sup-
pose further F−1

U (y) is the inverse function of
FU (y). To generate a sample, say Y1, · · · , Yn, from
MOEU(α, 1), we will use the following algorithm
(i) Generate a random sample, say U1, · · · , Un,
from the standard uniform distribution.
(ii) Set Yi = F−1

U (Ui) =
αUi

1−(1−α)Ui
for i = 1, · · · , n.

Now, consider the following lemma.

Lemma 1. If X has an SF (1), then

Y = G(X) ∼ MOEU(α, 1).
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The proof of Lemma 1 is straightforward just by
taking y = G(x) in (2) and noting that g(x) =
d
dxG(x). By Lemma 1, we can generate a sample,
say X1, · · · , Xn, from a model with SF (1) as fol-
lows:
(i) Generate a random sample, Y1, · · · , Yn, from
MOEU(α, 1).
(ii) Set Xi = G−1(Yi) for i = 1, · · · , n where
G−1(y) is the inverse function of G(y).
The above algorithm can help us to simulate data
from Marshall-Olkin extendedG-models in general.
Now, we consider two members of Marshall-Olkin
extended G-distributions and apply the above al-
gorithm.

A. Marshall-Olkin Extended Weibull Distribution

Marshall-Olkin extended Weibull model was first
introduced by [8] and its major properties and ap-
plications were studied by [3] and [5]. The SF of

this distribution, by setting Ḡ(x) = e−(λx)β in (1)
is obtained to be

H̄(x;α) =
αe−(λx)β

1− ᾱe−(λx)β
, x > 0, λ > 0.

To generate a sample, X1, · · · , Xn, from Marshall-
Olkin extended Weibull model, first we generate a
random sample, Y1, · · · , Yn, fromMOEU(α, 1) and

then we set Xi =
1
λ [− ln(1−Yi)]

1
β for i = 1, · · · , n.

B. Marshall-Olkin Extended Lindley Distribution

Marshall-Olkin extended Lindley distribution
was proposed by [4]. The SF of this distribution,
by setting Ḡ(x) = θ+1+θx

θ+1 e−θx in (1) is found to be

H̄(x;α) =
α θ+1+θx

θ+1 e−θx

1− ᾱ θ+1+θx
θ+1 e−θx

, x > 0, θ > 0.

Recently, reference [6] found the inverse function of
the cdf of the Lindley distribution as follows

G−1(y) = −1− 1

θ
− 1

θ
W−1

(
−θ + 1

eθ+1
(1− y)

)
,

whereW−1(·) is the negative branch of the Lambert
W function namely the solution of the equation

W (z)eW (z) = z.

The uniqueness of the solution is guaranteed as
−1

e < − θ+1
eθ+1 (1− y) < 0; see [2].

To generate a random sample from beta-Lindley
distribution, say X1, · · · , Xn, we propose the fol-
lowing algorithm
(i) Generate Yi ∼ MOEU(α, 1), i = 1, · · · , n
(ii) Set

Xi = −1−1

θ
−1

θ
W−1

(
−θ + 1

eθ+1
(1− Yi)

)
, i = 1, · · · , n.
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Abstract: In this paper, we are considering a flow shop scheduling problem with sequence dependent 

setup times in an uncertain environment. Its objective function is to minimize weighted mean 

completion time. Setup and processing times are considered not to be deterministic. We propose an 

approach to deal with uncertainty of input data: robust optimization. First, a deterministic mixed-

integer linear programming model is presented for the general problem. Then, its’ robust counterpart 

of the proposed model is dealt with and afterwards a considerable discussion is held on comparison of 

all two approaches of; namely, deterministic and robust optimizations based on some generated 

numerical examples. 

Keywords: flow shop scheduling problem, robust optimization, MILP, uncertainty 
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1.  INTRODUCTION 

In the related existing literature lots of researches have 

been conducted towards deterministic flow shop 

scheduling problems. However, in the real world 

conditions, industrial systems have probabilistic behavior. 

For example processing and setup times can be random 

variable, machines can breakdown and access to the jobs 

can be unstable and it shows that uncertain models are 

more realistic than certain ones [1]. If uncertain 

parameters’ distribution functions are known then the 

problem becomes a stochastic scheduling problem. Salah 

et al. [2] considered stochastic job durations with arbitrary 

distribution for two-machine flow shop problem with the 

objective of minimizing the expected makespan. Robust 

optimization (RO), which is a more recent and novel 

method to face by uncertainty in optimization, in which 

uncertainty model is neither stochastic nor fuzzy, but 

rather set based. The robust optimization method can 

provide a feasible solution under all possible realizations 

of uncertain parameters within their bounds (known as a 

robust feasible solution) with the best objective function 

value between all the robust feasible solutions. In other 

words, this approach tries to find solutions which are less 

sensitive versus changing uncertain parameters. Ben-Tal 

and Nemirovski [3, 4] put a significant step forward in RO 

theory by proposing models for uncertain linear problems 

.Two key sources of uncertainty in any scheduling system 

in real world problems are the processing time and setup 

time which might be caused by human factors or operating 

faults, these parameters is assumed to be uncertain in this 

research. To the best of our knowledge, there is no 

research work applying the RO approach in the context of 

flow shop scheduling problem. 

2.        PROBLEM DEFINITION 

There are I number of jobs ready to be processed at time 

zero. Each job has K operations. The first operation is 

performed by the first machine followed by the sequence 

of operations on machines to the last machine. A job once 

started on any machine must be completed on it without 

interruption (i.e., no preemption is allowed). 

, ,

1 1

(1)
I I

i j K i

i j

Z MIN c w
 

 
 

, , ', , 1 ', , 1, , 1 , 1 , , 1 , ,

1 ' 1, ' 1 1
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, , , , , , (7)i j k i j kc Mx i j k    
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, , ', ', ', , ', , 1 , , , , (8)i j k i j k i i j j kx x y i i j j k   
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', , ', , , , ', ',2 , , , , (9)i i j j k i j k i j ky x x i i j j k  
 

 '

, , ', , ', , , ,, 0,1 , 0 , , , ', (10)i j k i i j j k i j kx y c i i j j k  

 The objective function is to minimize the weighted mean 

flow-time. Constraint (2) ensures that a job is not allowed 

to be processed on more than one machine simultaneously. 

Constraint (3) ensures that a machine is not allowed to 

process more than one job at each time or states that a job 

could start being processing on a machine
 

when its 

predecessor has completed processing on that machine. 

Since we assume all jobs to be available at time zero, 

constraint (4) ensures that the first job on the first machine 

should start at zero time.
 
Constraints (5) and (6)

 
ensure 

that on each machine, each sequence position is filled with 

only one job and each job is assigned to only one position 
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 2 

in the job sequence. If the binary variable related to each 

job positioned in each sequence on each machine 

, ,( )i j kx   is set to zero its completion time have to be 

zero in that order, which is considered as constraint 

(7).Constraints (8, 9) are suggested here to reduce the 

complexity of the mathematical model, caused by 

multiplying of 
, ,i j kx   by

, ,i j kx  
  ,which makes the 

model nonlinear.  

For robust counterpart of model first, a deterministic data 

set is defined within the uncertain space, and in then the 

best solution which is feasible for any realization of the 

data uncertainty in the given set that called robust 

counterpart optimization, is obtained. To illustrate this 

method, consider the following simple linear mathematical 

model in which parameters , ,c d A  and b  belong to 

uncertain interval. 

According to Ben-Tal and Nemirovski [3, 4], the related 

linear mathematical model considering uncertain 

parameters can be defined as following model: 

   

.       ;                         

        , , ,   

Min cx d

s t Ax b

c d A b U




 ( )a   

In this paper the applied robust optimization based on 

“worst-case-oriented” philosophy is used. Ben-Tal and 

Nemirovski [4] defined robust counterpart as follows: 

   
, , ,  

  sup :

   

ˆ

  , , ,    

{

}

c d A b U
Min X cx d

Ax b c d A b U

c


 

     

( )b

 

 

The best possible robust feasible solution of problem (a) is 

equal to an optimal solution to problem (b). Such a 

solution satisfies the constraints for all possible 

realizations of the data, and guarantees an optimal 

objective function value not worse than *ˆ( )c x  .To extend 

the robust counterpart of the proposed sequence dependent 

setup times flow shop model, processing time and setup 

time are considered as uncertain parameters. Each of these 

uncertain parameters is assumed to vary in a specified 

closed bounded box (see [5]). The general form of this 

box can be specified as follows: 

 : , 1, 2,...,
n

BOX t t t
u G t n       

( )c  

Where 
t
 is the nominal value of the t as tth parameter 

of vector  (n-dimension vector) and the positive 

number
t

G represent “uncertainty scale” and 0  is the 

“uncertainty level”. A particular case of interest is 

t tG  , which corresponds to a simple case where box 

contains 
t
 whose relative deviation from the nominal 

data is of size up to ρ. Ben-Tal et al. [5] show that in this 

case (closed bounded box), the robust counterpart problem 

can be converted to attractable equivalent model where 

BOX
U    is replaced by a finite set 

ext
U   consisting of the 

extreme points of
BOX

U . 

3.  COMPUTATIONAL RESULT 

Finally, to assess the performance of deterministic and 

robust flow shop, some numerical experiments are 

conducted, and the obtained results are reported in 

table1&2.                           

P
ro

b
le

m
 s

iz
e 

|J
|*

|K
| deterministic 

 
objective 
function 

Time(s) sequence 
number of 
constraints 

number of 
variables  

 

6*2  2130 32 1-5-4-2-3-6 5296 144  

 

  

8*2 3728 4528 
7-6-4-1-2-3-
5-8 

16566 256  

 

  TABLE 1 

Robust 
 
 

O.F. Time(s) sequence 
number of 
constraints 

number 
of 

variables 
0.2 2282 96.3 1-5-4-2-3-6 

5815 2815 
0.5 2444 72.9 4-1-5-2-3-6 

0.7 2536 110.9 4-1-5-2-3-6 

1 2674 72.6 4-1-5-2-3-6 

0.2 4018.1 23415 
7-6-4-1-2-3-
5-8 

17737 8385 

0.5 4506.6 20815 
7-6-4-1-2-3-
5-8 

0.7 4846 7898 
7-6-4-1-2-3-
5-8 

1 5415 10488 
6-4-7-1-2-3-
5-8 

                                                                                      TABLE 2 

4.  CONCLUSION 

To analyze the effect of uncertainty on flow shop model 

in, different numerical examples is conducted and the 

obtained results showed that the total cost of robust flow 

shop in the presence of uncertainty is greater than the 

deterministic model as expected. In other words, in order 

to deal with uncertainty, additional costs are imposed to 

the system so it can maintain its stability. As the results 

show, in robust optimization we see some changes in 

sequences of jobs to deal with uncertainty for some levels 

of uncertainty. 
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The application of inventory routing problem in 

humanitarian relief chain under uncertainty 
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Abstract: Inventory management and transportation of commodities are two important problems of 

logistic planning. Some researchers have modeled these problems simultaneously which is known as 

the inventory routing problem (IRP).Assumption of IRP can be applied in logistic problems of relief 

chain because handling problem of routing decision and allocating relief commodities inventory to 

injured people in the optimum way is the aim in disaster situation. Also in nature of disaster situation 

most of the information received at the disaster management center such as the number of injured 

people, traveling time and etc. is imprecise and uncertain. For dealing with this kind of uncertainties 

we should use an approach which is need less information in compare with the others, in this way a 

robust optimization approach applied in this case. The well-known ɛ-constraint method is applied to 

generate optimal solutions for this multi-objective problem. 

Keywords: inventory routing problem, robust optimization, disaster relief 
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1.  INTRODUCTION 

Two essential problems of logistic planning are inventory 

management and transportation of commodities which 

have traditionally been considered separately in industrial 

supply chain.  These problems are completely related to 

each other and it’s better to consider together. Some 

researchers have modeled inventory management and 

routing decisions simultaneously which is known as the 

inventory routing problem (IRP).  

However IRP has originated from the industry but 

assumption of this problem can also use in disaster relief. 

In general, one of the most important activities in response 

phase of humanitarian relief is delivery of commodities 

from distribution centers to affected areas. Response to a 

disaster event must be rapid and effective because in this 

situation we are faced with a lack of time and we have to 

give optimum allocation of resources at the right time. In 

this way we can consider the problem of transportation 

and allocating relief commodities inventory to injured 

people as an IRP problem. Some important factors can be 

considered in IRP in disaster are the number of items to be 

delivered at each visit, service times and the routing 

problem. Balcik [4] used IRP model in disaster relief for 

the first time. 

In nature of disaster situation most of the information 

received at the disaster management center such as the 

number of injured people, traveling time, the amount of 

demands, network situation, available commodities and 

hospital’s capacities is imprecise and uncertain.  

In general, there are several approaches in literature for 

modeling uncertain parameters .That’s why it is very 

critical to choose a method performs better in disaster 

situation and needs less information in compare with the 

others. Robust optimization approach just requires a 

support bound (interval) for each uncertain parameter 

without needing to any distributional information about 

this interval and immunizes a feasible solution under all 

possible realization [1]. Accordingly, since generally there 

is limited information and also available time to make 

required decisions in disaster situation, applying a RO 

approach developed by Soyster [5] seems to be much 

preferable and justifiable. 

In this study, we consider a multi-objective model and the 

ɛ-constraint method are applied to generate Pareto-optimal 

solutions for this multi-objective problem. In addition we 

propose an integrated multi-vehicle, multi-commodity and 

multi-period model for delivery of critical relief items. In 

Section 2, the problem definition is presented.  In section 

3 computational results is presented. Finally in section 4 

we described some overall conclusions. 

2.  PROBLEM DEFINITION 

Our model follows two main objectives; minimizing the 

maximum amount of unsatisfied demands and minimizing 

routs costs.  
min max( )                (a)e

jt

e t

L
 

min                (b)ijv ijvt

i j v t

c x
 

St: 
    , ,        (1)ii vt i jvt

i j

x x i v t 
    

0 0   (2)jvt i vt

j v i v

x x t  
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Constraint (1) determines Arrive at and leaves each 

customer with the same vehicle. Constraint (2) ensures 

Vehicles which depart from DC should finally return DC. 

Constraints (3),(4) ensure Vehicle v  will not visit node i  

if there is no load to be delivered, constraint(5) quantity 

picked up by a vehicle k  in time period t  does not 

exceed vehicle, Constraints set (6) to (7) deals with 

computation of arrival times and delivery time limit. 

Constraints (8) find the amount of unsatisfied 

(backordered) Type 1 demand at a location over time 

while (9) find the amount of unsatisfied (lost) Type 2 

demand at a location on a day and constraint. Constraints 

(10) guarantee that the entire Type 1 demand is satisfied 

by the end of the planning horizon. Constraints (11) 

ensure that the total amount of relief items of each type 

delivered to all nodes on a day is less than or equal to the 

amount of supplies available at the DC. Constraint (12), 

(13) is non-negativity constraints, and (14), (15) define the 

binary routing variable. 

According to Ben-Tal and Nemirovski [2], the related 

linear mathematical model considering uncertain 

parameters can be defined as following model: 

   

.       ;                         

        , , ,   

Min cx d

s t Ax b

c d A b U




(1)  

In this paper the applied robust optimization based on 

“worst-case-oriented” philosophy is used. Ben-Tal and 

Nemirovski [3] defined robust counterpart as follows: 

   
, , ,  

  sup

     , , ,   

ˆ

} 

{
c d A b U

Min X cx d

Ax b c d A b U

c


 

 

(2)  

The best possible robust feasible solution of problem (2) is 

equal to an optimal solution to problem (1). Such a 

solution satisfies the constraints for all possible 

realizations of the data, and guarantees an optimal 

objective function value not worse than 
*ˆ( )c x [4].To 

extend the robust counterpart of the proposed IRP model, 

travel time  and amount of demand considered as 

uncertain parameters. Each of these uncertain parameters 

is assumed to vary in a specified closed bounded box. The 

general form of this box can be specified as follows: 

 : , 1, 2,...,
n

BOX t t t
u G t n        (3)

 

Where 
t
 is the nominal value of the t as tth parameter 

of vector
 
 (n-dimension vector) and the positive 

number
t

G represent “uncertainty scale” and 0  is the 

“uncertainty level”. A particular case of interest 

is
t tG  , which corresponds to a simple case where box 

contains 
t
 whose relative deviation from the nominal 

data is of size up to ρ. The robust counterpart problem can 

be converted to attractable equivalent model where 
BOX

U   

is replaced by a finite set 
ext

U  consisting of the extreme 

points of
BOX

U . 

3.  COMPUTATIONAL RESULT 

In order to analyze the effect of uncertainty on inventory 

routing model in disaster relief, different numerical 

experiment is conducted and the obtained results showed 

that the total cost of logistic of disaster relief in the 

presence of uncertainty is greater than the deterministic 

model as expected. In other words, in order to deal with 

uncertainty, additional costs are imposed to the system so 

it can maintain its stability. As the results show, in robust 

optimization we see some changes in sequences of nodes 

for each vehicle to deal with uncertainty for some levels of 

uncertainty. 

4.  CONCLUSION 

In this study we presented a multi-objective mathematical 

model which are aim to minimize the maximum amount of 

unsatisfied demand and minimize sum of Cost of 

transportation. In order to getting closer to situation of 

disaster in real world uncertainty of parameters like 

demand and time has been considered. For dealing with 

uncertainty of parameter in this model, we use box-set 

(worst case oriented) robust optimization approach. As a 

solution approach for the multi-objective model ɛ-

constraint method has been used and computational results 

are considered for box uncertainty set. Finally, results 

illustrated changes between deterministic and robust 

model.  
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 روش جدیدی برای حل مسایل حمل نقل فازی با استفاده از تابع رتبه بندی
، تحقیقات مازندرانو واحد علوم  اسالمی دانشگاه آزاد گروه ریاضی ،کارشناسی ارشد دانشجوی ،*جید جلیلی علیاییم

jalili.math@yahoo.com    
 aemarzoun@gmail.com،، قائمشهر، ایرانقائمشهر آزاد اسالمی واحد دانشگاهگروه ریاضی ت علمی أعضو هی، نژاد علی ابراهیم

های انتقال و مقادیر عرضه و تقاضا به طور دقیق  شود که هزینه مساله حمل و نقل با این فرض حل میدر حالت کلی،  .چکیده:

ی  گیرنده اطالعات دقیقی در مورد پارامترهای مساله ندارد و بنابراین مساله شوند. به هر حال در موارد بسیاری، تصمیم مشخص می

بندی برای حل دسته خاصی از مسایل حمل و نقل فازی  یدی بر اساس توابع رتبهآید. اخیراً رویکرد جد حمل و نقل فازی به وجود می

ای تعمیم یافته و مقادیر عرضه و تقاضا با اعداد حقیقی نمایش داده  های انتقال با اعداد فازی ذوزنقه ارایه شده است که در آن هزینه

  های انتقال فازی به یک مساله حمل بندی، مساله حمل و نقل با هزینه شود که با انتخاب تابع رتبه نشان داده می مقالهشوند. در این  می

 .های حمل و نقل کالسیک حل نمود توان آن را به آسانی با الگوریتم شود که می و نقل قطعی تبدیل می

 بندی. توابع رتبه ،یافته اعداد فازی تعمیم  ،مساله حمل و نقل فازی کلمات کلیدی:

                                                           

ارائه دهنده*  

 مقدمه .1

های انتقال  در بسیاری از مسایل عملی، فرض قطعی بودن هزینه

رسد و برای انعکاس وضعیت جهان  دور از واقعیت به نظر می

به عنوان مثال  واقعی بایستی به صورت اعداد فازی بیان شوند.

ممکن است در مسایل جهان واقعی شرایط زیر رخ دهد: فرض 

کنید کاالیی برای اولین بار به مقصدی انتقال داده شود و هیچ 

ی حمل و نقل ندارد. در  کارشناسی اطالعات دقیقی از هزینه

های انتقال وجود دارد و باید  نتیجه عدم قطعیت در مورد هزینه

در  مایش عدم قطعیت استفاده نمود.از اعداد فازی برای ن

محدود  نشان داد که در بسیاری از موارد Chen[1] پژوهشی

پذیر نیست و مفهوم  کردن توابع عضویت به فرم نرمال امکان

اعداد  یافته را مطرح نمود. در بیشتر موارد زی تعمیماعداد فا

فازی تعمیم یافته از طریق فرایند نرمال سازی به اعداد فازی 

شوند و سپس اعداد فازی نرمال برای حل  ال تبدیل مینرم

شوند. فرایند نرمال سازی اعداد  مسایل واقعی به کار گرفته می

فازی تعمیم یافته یک عیب اساسی دارد و باعث از دست رفتن 

گردد. بنابراین باید از  های اصلی می میزان اطالعات موجود داده

مقاالت زیادی  .[2]این روش در حل مسایل واقعی اجتناب کرد

ایل وجود دارد که از اعداد فازی تعمیم یافته برای حل مس

این اعداد   با این وجود کمتر از .اند جهان واقعی استفاده کرده

اخیراً  .شده استبرای حل مسایل حمل و نقل فازی استفاده 

Kaur و Kumar[3] بندی  بر اساس توابع رتبه روش جدیدی

مسایل حمل و نقل فازی ارایه  برای حل دسته خاصی از

ای  های انتقال با اعداد فازی ذوزنقه که در آن هزینه ،ندا داده

ی نمایش داده تعمیم یافته و مقادیر عرضه و تقاضا با اعداد حقیق

شود که با انتخاب تابع  نشان داده می شوند. در این مقاله می

به یک  های انتقال فازی بندی، مساله حمل و نقل با هزینه رتبه

توان آن را به  شود که می مساله حمل و نقل قطعی تبدیل می

های حمل و نقل کالسیک حل نمود.  آسانی با الگوریتم

شود که رویکردی پیشنهادی نسبت به  همچنین نشان داده می

 یدگی محاسباتی کمتری برخوردار است.                       رویکرد جاری از پیچ

 یافته ای تعمیم اعداد فازی ذوزنقه. 2

 تعریف شده روی مجموعه اعداد حقیقی Aمجموعه فازی

عضویت گاه تابع شود هر  یافته نامیده می یک عدد فازی تعمیم

 آن دارای خواص زیر باشد:

:الف. تابع  [0, ]
A

w .پیوسته باشد 

1ب. به ازای هر  4( , ] [ , )x a a    داشته باشیم 

( ) 0
A

x . 

) ج. تابع عضویت )
A

x1 روی 2[ , ]a a  به طور یکنوا افزایشی و

3 روی 4[ , ]a a.به طور یکنوا کاهشی باشد 

2د. به ازای هر 3[ , ]x a a داشته باشیم ( )
A

x w  که در

0آن 1w . 

1عدد فازی 2 3 4( , , , , )A a a a a w   ای  یک عدد فاازی ذوزنقاه

شود هر گاه تابع عضاویت آن باه صاورت     یافته نامیده می تعمیم

 زیر باشد:
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1 2
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2 3
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A

x a
w a x a

a a

w a x a
x

a x
w a x a

a a

otherwise


  


  


  

 



 

ا ب توان می را یافته ای تعمیم عدد فازی ذوزنقههر رتبه همچنین، 

ورت زیر ص به Yager [4] ی فرمول تعمیم یافته از استفاده

 د:ست آوردب

1 2 3 4( ) ( )
4

w
A a a a a     

    

 حمل نقل فازیی  مساله .3

گیرنده در مورد  ونقل فازی که در آن تصمیم ی حمل مساله

باشد، ولی اطالعات  انتقال مطمئن نمیهای  مقادیر دقیق هزینه

دقیقی در مورد مقادیر عرضه و تقاضای کاال دارد، به صورت زیر 

 شود: بندی می مدل

1 1

1

1

min

. . , 1, 2,..., ,

, 1, 2,..., ,

0, 1,2,..., , 1, 2,..., .

m n

ij ij

i j

n

ij i

j

m

ij j

i

ij

c x

s t x a i m

x b j n

x i m j n

 





 

 

  







 

به  iاز مبدأ ی تقریبی انتقال هر واحد کاال هزینه ijcکه در آن

یافته  ای تعمیم باشد که بر حسب اعداد فازی ذوزنقه میj مقصد

رویکرد  Kumar [3]و Kaur اخیراً شود. نمایش داده می

جدیدی برای حل مسایل حمل و نقل فازی بر اساس تابع 

بندی  بر اساس تابع رتبه رویکرددر این  اند. بندی ارایه کرده رتبه

یافته، نخست روش  ای تعمیم ی اعداد فازی ذوزنقه در مقایسه

ی  یافته فازی، روش کمترین هزینه گوشه شمال غربی تعمیم

روش فوگل فازی تعمیم یافته جهت به  یافته و فازی تعمیم

ی حمل و  ای شدنی آغازین مساله دست آوردن یک جواب پایه

ا استفاده از روش . سپس، بشود می نقل فازی به کار گرفته

ی حمل و  جواب بهینه و هزینه کل انتقال مساله توزیع تعدیل 

 . می آید نقل فازی به دست

 نقاط ضعف الگوریتم موجود  .4

برای مقایسه اعداد فازی  Kumar [3] و Kaur  روشدر 

از آن جا که استفاده شده است.  بندی تعمیم یافته از تابع  رتبه

ی اعداد فازی نتایج یکسانی به  بندی در مقایسه همه توابع رتبه

 جهت  ،بندی دیگر توابع رتبهدهند، بنابراین با تعمیم  دست نمی

 

یافته ممکن است جواب  ای تعمیم ذوزنقهمقایسه اعداد فازی 

بندی  ستفاده از توابع رتبهاهمچنین، بهینه مساله عوض شود. 

ی  شود که مجموعه سبب می فازیی اعداد  خطی برای مقایسه

ای تعمیم یافته یک مجموعه مرتب قوی  اعداد فازی ذوزنقه

)کلی( تشکیل دهند. بدین مفهوم که هر دو عدد فازی 

ای تعمیم یافته قابل مقایسه شوند. این خاصیت،  ذوزنقه

 .هد فازی موجود را تقلیل می  سودمندی الگوریتم

 روش پیشنهادی .5

توان  بندی اعداد فازی ذوزنقه تعمیم یافته می تابع رتبهبر اساس 

، یافته یک رتبه تعریف نمود ای تعمیم برای هر عدد فازی ذوزنقه

ی حمل و نقل فازی به یک مساله حمل و  ، مسالهدر این صورت

تبدیل شود. برای این کار کافی است،  نقل قطعی )کالسیک(

فازی متناظر در ی  ی فازی را به جای هزینه ی هزینه رتبه

ی  دهیم. در نتیجه یک مساله ی حمل و نقل فازی قرار  مساله

های حمل و  آید که با الگوریتم حمل و نقل قطعی به دست می

 نقل کالسیک قابل حل است. بنابراین تمام عملیات حسابی

روی اعداد حقیقی انجام شده، و پیچیدگی محاسبات به طور 

یابد. قابل توجهی کاهش می

  

 

 نتیجه گیری. 6

بر اساس  جا که تکنیک پیشنهادی در این مقاله از آن

افزارهای  های حمل و نقل کالسیک استوار است، از نرم الگوریتم

الگوریتم   توان استفاده نمود. در حالی که  کارای موجود می

باید بر اساس یک زبان  Kumar [3] و Kaurپیشنهادی توسط 

حمل و نقل برای حل مساله  سازی گردد. نویسی پیاده برنامه

 Kumarو Kaurالگوریتم پیشنهادی توسط   فازی با استفاده از 

تمام عملیات حسابی روی اعداد فازی تعمیم یافته صورت  [3]

، تمام بر اساس رویکرد پیشنهادی این مقاله گیرد، در حالی می

شود. بنابراین روش  عملیات حسابی روی اعداد حقیقی انجام می

 از پیچیدگی محاسباتی کمتری برخودار است پیشنهادی

 مـراجع .7
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with function principal," Tamkang Journal of Management 
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  حقيقي يابي ميانه كالسيك و معكوس روي فضاي هاي مكان مدل
  حت نرم چبيشفت  بعديچند  

 bakhtehs@yahoo.com  تبريز ،، دانشجوي كارشناسي ارشد، گروه رياضي كاربردي، دانشگاه صنعتي سهند*سميه بخته

    alizadeh@sut.ac.ir  تبريز ،دانشگاه صنعتي سهندزاده، عضو هيأت علمي، گروه رياضي كاربردي،  دكتر بهروز علي
 

  .  etemad_ro@yahoo.com تبريز ،دانشگاه صنعتي سهندگروه رياضي كاربردي، ، دانشجوي دكتري، قيه اعتمادر

بعدي مورد - k حقيقي فضاياي روي  و معكوس با تغييرات وزن نقطه يابي ميانه كالسيك ن هاي مكا در اين مقاله مدل  :چكيده
هاي  هاي بهين مدل دست آوردن جواب براي به اي زمان اجراي چندجملهبا هاي تركيبياتي دقيق  الگوريتم. رنديگ بررسي قرار مي
در آخر . باشند مي ايشبكه متعادل- 2هاي جريان مدل و تطابق كسري- bئل اگردند كه مبتني براي حل مس مذكور ارائه مي
كالسيك و معكوس فازي نيز در  يابي هاي مكان ل هاي تخصيص يافته اعداد فازي باشند، آنگاه مد شود اگر وزننشان داده مي
 .باشند مي  اي قابل حل  زمان چندجمله

   .جريان حداقل هزينه تطابق كسري، مدل- b دلمسازي معكوس،  يابي، بهينه هاي مكان مدل :كلمات كليدي

                                                           
ارائه دھنده*  

  و بيان مسائل مقدمه .1
ســازي  در بهينــه اي هــاي پايــه جــزو مــدليــابي  مســائل مكــان
در  د كه با توجه به كاربردهـاي فراوانـي كـه   نباش تركيبياتي مي

. ]4[نداهمواره مورد توجه پژوهشگران بوده ،دارند ي و عملتئور
كالسـيك  ميانـه  p-مـدل   يابي، يك مدل خاص از مسائل مكان

صـورت زيـر بيـان     باشد كـه بـه   مي بعديk-حقيقي روي فضاي
  :گردد مي

)=1نقطـه  n فرض كنيـد تعـداد    ,..., ),  1,..., ,i i ikA x x i n 

. دنداده شــده باشــkوي فضــايرعنــوان مكــان مشــتريان  بــه
بعنوان اهميـت  iwوزن نامنفي يكiAهمچنين براي هر نقطه 

ــبي  ــيت آننس ــود خصــيص داده م ــه  .ش ــن اســت ك ــدف اي  ه
هـا   دهنـده  سرويسجهت استقرار  kنقطه روي فضايpتعداد

دار مشـتريان از   طـوري كـه مجمـوع فواصـل وزن     پيدا كنيم بـه 
 ،ديگـر عبـارتي   بـه . دهنده به حـداقل برسـد  نزديكترين سرويس

سازي غير  هدف ما پيدا كردن يك جواب بهين براي مدل  بهينه
  :باشد خطي زير مي

  
 )1(  

1

1,...,
1

min     ,

s.t.     ( ,..., ) ,            1,..., .

min ( , )

k
j j jk

j

n

i ij p
i

u u u j p

w d A u

   




  

  
)طوري كه به , )jid A u دهنده فاصله بـين دو نقطـه   نشانiA  
 همواره يك الگوريتم جواب تقريباً .استتحت نرم چبيشف juو

ارائه شده است قبال  2روي فضاي) 1(خطي براي حل مدل 
 ميانه كالسيك، مدل p-يياب در تقابل با مسائل مكانحال . ]3[

را داريـم كـه    تحـت نـرم چبيشـف    معكوسميانه p-يابي مكان
  :شود صورت زير بيان مي به
,نقـــاط فـــرض كنيـــد  1,..., ,k

iA i n هـــاي  بـــا وزن
عـالوه   بـه . عنوان مكان مشتريان داده شده باشـد  به iwنامنفي

p از قبل معينشدني  نقطه* *
1 ,..., pA A فعلـي عنوان مكان  به 

هدف اين است كه با اعمال . دنها تعيين شده باش دهنده سرويس
*، نقـاط iwهـاي  كمترين تغييـرات روي وزن  *

1 ,..., pA A   يـك
ميانه تحـت نـرم چبيشـف    p-يابي جواب بهين براي مدل مكان

*هاي اصالح شده  زاي وزنبا
iw عبـارتي ديگـر هـدف     بـه  .باشد

   :باشد سازي زير مي حل مدل بهينه
  
 
)2(  *

1

*

1

*

1
j=1,...,p j=1,...,p

*

,..., ,

-

( ( , ) - ( , )) 0,

0,

min   

s.t.    min min  
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k
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n
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i

n

i i i j
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i
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w w

w d A A d A B
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1,..., .i n

  

  
ــارد و همكـــارانش  بـــا زمـــان   يـــك الگـــوريتم  ]2[ بوركـ

)اجراي log )O n n    ميانـه معكـوس روي   - 1براي حـل مسـأله
در اين مقاله هدف اين است كه اما  .نددپيشنهاد كر 2فضاي

مـدل   و) 1(هاي تركيبياتي دقيق براي مدل كالسـيك   الگوريتم
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 2

ــابي   ــان ي ــوس مك ــاي روي) 2(معك ــkفض 1pزاياب  
2kو  گردد ارائه.  
  
  kميانه كالسيك روي فضاي-1مدل . 2
ـ ) 1(يـابي ميانـه كالسسـيك     مدل مكـان   1pزاياب  در  را

تصـميم گيـري مـدل     هـاي متغيربـردار  يد فرض كن .بگيريدنظر
)1صورت به ,..., )ku u u 1ازاي هـر  به. تعريف شود,...,i n 

  قرار دهيد
1 1max( ,..., ).i i ik kz x u x u    

حـذفي   را بـا روش ) 1(ريـزي غيرخطـي    تـوان مـدل برنامـه    مي
زيـر   معـادل  ريزي خطـي  صورت مدل برنامه موتزكين به - فوريه

  :بازنويسي كرد
  
 )3(  1

min                                         

s.t.     ,    1,..., ,  1,..., ,

          0,            1,..., .

n

i i
i

ir
i r

i

w z

z z d r n i r n

z i n



     
  


  

  
كه درآن 

1,..,
max ( )ir

ij rj
j k

d x x


 .  

 هم ارز با يـك مسـأله  ) 3(شود كه دوآل مسأله  ميثابت همواره 
 شـده  نشـان داده  ]1[در . باشـد  تطابق كسري ميb-تركيبياتي

است كه از طريق حل يـك مـدل جريـان نـوع حـداقل هزينـه       
تطـابق كسـري را در زمـان    b-تـوان جـواب مسـأله     معادل مـي 

3( log )O n n شود بنابراين نتيجه گرفته مي. دست آورد به: 

 kميانـه كالسـيك روي فضـاي   - 1يـابي   مدل مكان. 1قضيه 
)3تحت نرم چبيشف در زمان  log )O n n باشدپذير ميحل.  

   
  تحت نرم چبيشف kميانه معكوس روي-1مدل .  3

ـ )  2(يـابي معكـوس    مدل مكان 1pزاياب 2وk  ا در ر
 ميانـه - 1 مـدل  بهـين  توان نشان داد كه جواب مي.  بگيريدنظر 

- 2توانـد از جـواب يـك مسـأله جريـان       معكوس مورد نظر مـي 
  :، بدست مي آيدشود صورت زير ساخته مي به كهي متعادل

1يك گراف دو بخشي 2( , )G V V E 
 

 شـود  در نظر گرفته مي

ــه ــه  ب ــوري ك ــه  ط ــامل 1Vمجموع ــاظر n ش ــاط رأس متن  نق
1,..., nA A2مجموعـه  . باشـد  ميانه مي- 1از مدلV  2شاملk 

  هاي رأس متناظر با مخروط
 :  0,    k

j j j tQ x x x x t j        

  و
 :  0,    k

j j j tQ x x x x t j        

  

 جريـان يك جفت مخزن در مسأله  jQو jQكه بطوريباشد  مي
  هاي و يال sعالوه يك منبع  به. دهند را تشكيل ميمتعادل - 2

( , ),  1,..., ,is A i n ــا ظرفيــت )هــاي  ب , )i ic s A w  ــه ب
  به  iAهمچنين يك يال از هر نقطه . شوند اضافه ميGگراف

شـود   هاي نامتناهي تعريف مي با ظرفيت jQو jQهاي  مخروط
همواره . در صورتيكه در بستار مخروط متناظر قرار داشته باشند

تعريـف شـده بـه    Gمتعادل روي شـبكه - 2اب مدل جريان جو
از آنجايي كه . يابد تطابق كسري كاهش مي- bجواب يك مدل

)3اين مسأله در زمـان  log )O n n     لـذا  ]2[قابـل حـل اسـت ،
  :توان نتيجه گرفت مي

 kروي فضـاي معكـوس  ميانـه  - 1يـابي   مدل مكـان .  2قضيه
)3تحت نرم چبيشف در زمان  log )O n n باشد قابل حل مي.  

     
  يابي ميانه كالسيك و معكوس فازي مدل مكان. 4

در  iAتخصـيص يافتـه بـه نقـاط      iwهـاي   وزنفرض كنيـد  
ميانه كالسيك و معكوس، اعـداد فـازي    - 1يابي  هاي مكان مدل
بنـدي فـازي مناسـب و     هـاي رتبـه   كـاربردن روش  با بـه . باشند

 سازگار، مدل فازي به يك  مدل قطعي معـادل در زمـان چنـد   
 :توان گفت بنابراين مي .گردد  اي تبديل مي جمله

  ميانه كالسيك فازي روي  فضاي- 1يابي  مسأله مكان. 3قضيه 
k3تحــت نــرم چبيشــف در زمــان( log )O n n حــل پــذير

  .باشد مي
معكوس فـازي بـا تغييـرات    ميانه - 1يابي  مسأله مكان. 4قضيه 

تحــت نــرم چبيشــف در زمــان  kروي فضــاي يا وزن نقطــه
3( log )O n n   مي باشدحلقابل.  

  
  مـراجع.  5
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 چکیده

لگوهای نظریه های بسیار زیادی در علوم ریاضی نظیر،نظریه بازی ها وجود دارد.این تحقیق بر اساس یک سری نتایج بدست آمده در محاسبات و برای ا

شدن و خرابی کند به طوری که اثر آن روی تمام پیکره بیان میشود، بدین شکل که اگر یک الگو)طرح( از یک نقطه)گره( شروع به نابود تعریف شده 

مالحظه نمود که مدت زمان ،یا حتی حذف برخی  ا جابجایی برخی از عوامل)قیود(طرح دیده شود و طرح رفته رفته از بین برود،در این صورت میتوان ب

الگو ندارند.حال اینکه آیا همواره میتوان این چنین الگویی را  نابودی طرح تغییری نکرده و بودن یا نبودن قیود مذکور تاخیری در روند نابود شدن

میشوند را تشخیص داد،بستگی به نقطه شروع نابودی طرح دارد؟ما در این مقاله سعی نموده ایم تا مطرح نمود و عوامل اضافی که به اشتباه وارد طرح 

دهیم.به عنوان بهترین نتیجه از این نظریه میتوان تعیین و طراحی یک الگو  با آوردن یک الگوی پیچیده به سئواالت مطرح شده در این زمینه پاسخ

مشخص نمود،چرا که بودن یا نبودن بعضی از عوامل تغییری در برای یک ساختار را مطرح نمود و عوامل اضافی این الگو را برا اساس نظریه نابودگر 

 عوامل)قیود(حذفشان باشد. بهینه کردن زمان نابودی ندارند و شاید تنها نقطه قوت این

 ،بهینه،گره،الگو)طرح(:نظریه نابودگرکلمات کلیدی

 مقدمه.  1

و کار کردن در این مقاله سعی کرده ایم تا با آوردن یک الگوی مناسب 

طرح را به طور روی نحوه چیدمان الگو و قرار دادن قیود کنار هم ابتدا 

طرح را  [Terminator theory]با استفاده از  کامل تشکیل داده و

در مرحله ی )شروع( نابودی قرار دهیم و سپس مدت زمانی را که 

طرح به طور کامل نابود میشود را بدست آوریم.این زمان را به عنوان 

زمان مبنا برای الگو در نظر گرفته و جابجایی و حذف قیود برای 

اس این زمان می رسیدن به زمان بهینه)حداکثر( را بر اس

سنجیم.طرحی که در این مقاله بصورت الگو در آمده یک طرح کامال 

پیچیده میباشد که در ابتدا بصورت یک سری قیود تنها اما وابسته به 

هم وجود داشته اند.فرض ما در این نظریه بر این بوده که قیود بصورت 

بود میله هایی راست با طول های بعضا برابر میباشند که سرعت نا

شدن میله ها به ازای هر سانتی متر با هم برابر است.در ابتدا یک سری 

به طور  الگوی ساده آورده شده و به مقایسه آنها پرداخته ایم تا موضوع

 کامل تشریح شود.فرضیات مورد نظر در ادامه آورده شده اند:

 

  سرعت نابود شدن هر یک سانتی متر از طرح را یک ثانیه بر

    نظر گرفته.        سانتی متر در
 

  
 

  قیود و عوامل سازنده الگو از میله هایی مستقیم با سرعت

 نابودی برابر میباشند.

  زمان محاسبه شده برای نابودی کامل طرح قابل مقیاس

 شدن برای زمان واقعی در یک طرح ایده ال را دارد.

   قیدها را بصورت عوامل پیوسته به هم در نظر گرفته و به

  و قید   به قید   و قید   به قید   وان نمونه اگر قید عن

وابسته باشند نمایش   به قید   و در نهایت قید   به قید 

 الگو بصورت زیر است:
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 بخش یک.  2

در این بخش با آوردن قسمتی از یک مساله کاربردی بدون بیان 

چگونگی نحوه تشکیل الگو ،نظریه نابودگر را تا حدودی تشریح 

در حال عملکرد    الگویبه طور مشترک با    الگوینموده.فرض که 

به  الگومیباشد.این دو   مشابه با طرح الگوی   .طرح الگوی است

با یکدیگر به طور مشترک کار مت از طرح شبکه ای نحوی در یک قس

می کنند)در واقع الگوی آنها در قسمت مشترک بر هم منطبق 

  است(.فرض که الگوی کل طرح بصورت شکل زیر باشد:
 

  و   طرح دو الگوی نمایی از -(1-1شکل )

 

دچار اختالل شود و شروع به   در گره ی   حال فرض که الگوی 

نابودی چهار قید  نابودی و اثر گذاری روی طرح کند.در اینصورت

متصل شونده به این گره همزمان با هم شروع شده.اگر سرعت نابودی 

 11ض کنیم و کل طرح را هم فر   هر یک سانت از طرح را برابر با 

 5.3سانتی متر در نظر بگیریم،در این صورت طرح مورد نظر در پایان 

ثانیه از کل  1ثانیه اول به طور کامل نابود میشود.مالحظه میشود که 

به خود اختصاص   زمان نابودی را چهار قید متصل شونده به گره 

ان تخریب را تنها درصد از کل زم 3..5داده اند یعنی به طور تقریبی 

درصد قیود شامل میشوند که مقایسه ی  7.9سانتی متر یا در واقع  1

درصد قیود و زمان،اهمیت این چهار عضو را به ما نشان می دهند.حال 

را از طرح شبکه ای حذف کنیم.مالحظه    میخواهیم عضو)قید( 

در تاخیری   میشود که با حذف این قید و نابود شدن طرح از گره ی 

ثانیه میباشد.در واقع  5.3زمان نابودی ایجاد نشده و زمان کل همان 

کل طرح و بطور  یک ثانیه از کل زمان نابودی تنها چهار سانتی متر از

درصد قیود را در بر  11درصد از زمان کل تخریب تنها  3..5تقریبی 

هم    و     ،   عضو سه ،    میگیرد.حال اگر بجای حذف عضو 

در اینصورت نابود شود،  زمان با هم حذف و باز هم طرح از گره ی 

مالحظه میشود بر خالف چیزی که انتظار داشتیم زمان نابودی کامل 

ثانیه ارتقاء یافته و بیانگر این است که  6طرح به طور کامال صعودی به 

درصد از اعضا  11.35درصد از زمان کل تخریب تقریبا  16.6در 

قید مشترک  چهاربا ادامه این روند و اینبار حذف شته اند.مشارکت دا

ثانیه میباشد و  6زمان نابودی کل طرح همان     و    ،    ،    

درصد از زمان کل تخریب مشارکت چهار قید  16.6بطور درصدی 

)نه ه طور مقایسه ای روند نزولیبدرصد میباشد. ..11تقریبا اولیه 

قیود مربوطه این اطالعات را در  مشارکت زمان و صعودی اکیدا(

 خصوص شبکه ی مربوطه به ما میدهد:

 نتایج:.  2

  قیود مشترک بین دو طرح هیچ تاخیری در زمان نابودی

 طرح ندارند بلکه نبودشان زمان نابودی را افزایش می دهد.

  هر چه تعداد قیود مشترک)به استثنای قید متصل شونده به

باشد درصد مشارکت قیدهای متصل گره ی آغازی( کمتر 

شونده به گره آغازی بیشتر و نیاز به تقویت آنها ضروری تر 

 میشود.

  با حذف کلیه قیود مشترک بین دو طرح زمان نابودی طرح

برابر میشود و این همان اثر ناچیز طرح مشترک     تقریبا 

 است.

  هر چه تعداد گره های با اعضای زوج بیشتر باشد،الگو زودتر

 ابود میشود.ن

 . مراجع: 3
[1]- Webb, James N, Game Theory Decisions, Interaction and Evolution 

Series: Springer 
Undergraduate Mathematics Series, 2007 

[2]- Allen MacKenzie and Stephen Wicker, “Game Theory and the Design of 
Self-Configuring 

Adaptive Wireless Networks”, IEEE Commun. Mag., pp. 126, Nov. 2001 

[3]- Kelly, J.M., Skinner, R.I. and Heine, A.J. (1972) Mechanism of energy 
absorption in special devices for use in 

earthquake resistant structures. Bull. New Zealand Soc. Earthq. Eng., 5 , 63–

88. 
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 زنجیره تامین ای برای کاهش اثر ریسک تقاضا در مدل تصادفی دومرحله

 ramshe@aut.ac.ir ،صنعتی امیرکبیر، دانشگاه دانشجوی دکتری مهندسی صنایع ،* نسرین رامشه

 mobina.masaeli@aut.ac.ir ،صنعتی امیرکبیردانشگاه التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی صنایع،  فارغ، مبینا مسائلی

 moattarh@aut.ac.ir عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،  ،سیدمحمد معطر حسینی

ما یک زنجیره  .دپرداز کاهش اثر ریسک تقاضا در زنجیره تامین می برای  پذیری انعطاف  بررسی استراتژیاین مقاله، به  چکیده:

امکان  این مدل،کنیم.  ای مدل می ریزی تصادفی دو مرحله در قالب یک برنامهتقاضا  با توجه به ریسکرا سطحی  تامین سه

تصمیمات در سطح و در آن،  سازد کاهش اثر ریسک تقاضا را میسر می یپذیری ظرفیت برا استفاده از استراتژی انعطاف

های مختلف،  نمونه حل تصادفی درحاصل از بررسی مقدار ارزش حل نتایج  .شود استراتژیک و نیز عملیاتی درنظر گرفته می

  .ای است تعریف این مساله، در قالب مدل تصادفی دومرحله پذیری ی بر توجیهگواه

 ای. مدل تصادفی دومرحله پذیری، ریسک، انعطاف ،زنجیره تامین :کلمات کلیدی

                                                           

 *ارائه دهنده

  مقدمه .1

هها در آن فعالیهت    محیط همیشه در حال تغییری کهه سهازمان  

پاسخ سریع به   نیازمند معرفی سریع محصوالت جدید،  کنند، می

. اسهت ههای آنهان    نیازهای مشتریان و تاثیرگهذاری بهر سهفارش   

ها مجبورند برای حفظ بقای خود که در گهروی   بنابراین سازمان

ر حهال تغییهر   پاسخگویی به این تقاضاهای متنهو  و همیشهه د  

پذیری در طول زنجیره تهامین دسهت    است، به میزانی از انعطاف

تغییهرات   و نوسهانات تقاضها  واملی نظیهر  از دیگهر سهو، عه   یابند. 

توجهه  شهود.  می سازمانهایی در بروز ریسک منجر به تکنولوژی

 ،نسهازما پهذیری  جههت کهاهش آسهیب    ههایی چنین ریسکبه 

پهذیری و ریسهک در    انعطهاف بهه  در ایهن مقالهه،    است.ضروری 

 .است  پرداخته شدهزنجیره تامین 

های زنجیهره تهامین و    بندی ریسک به دسته ،]1[ تنگ و تملین

هها   آن پهذیری بهرای مقابلهه بها     ههای انعطهاف   بررسی اسهتراتژی 

انههوا   مطالعههات بیشههتری بههر روی   از آن،پهه   پرداختنههد.

هههای  بنههدی اسههتراتژی هههای زنجیههره تههامین و دسههته  ریسههک

گنهگ و   .(]4،3،2[هها انجهاش شهد      بها آن پذیری مرتبط  انعطاف

هههایی از  مههدلبههه ارائههه  ، ]6[ و بههک و ارکههان  ]5[همکههاران 

  پهذیری نیهروی کهار،    پذیری زنجیره تامین شامل انعطاف  انعطاف

 افههزایش هههدفیابی و تکنولههوژی اطاعههات بهها مسههیر  ماشههین،

بهه   ،]7[ رامشه و همکاران .پرداختند پذیری کل سیستم انعطاف

پذیری تامین منعطهف از   استفاده از استراتژی انعطافسازی  مدل

 ننده و عقد قراردادههای منعطهف  ک ینچندین تامانتخاب طریق 

 پرداختند. برای مقابله با ریسک تامین در زنجیره تامین

پههذیری ظرفیههت بههه منظههور  انعطههافدر ایههن مقالههه، اسههتراتژی 

سهطحی در   رویارویی با ریسک تقاضا در یک زنجیره تهامین سهه  

در این  د.شو ای مدل می مرحله ریزی تصادفی دو قالب یک برنامه

مدل، تصمیمات در سهطح اسهتراتژیک و نیهز عملیهاتی درنظهر      

 شود. گرفته می

 تعریف مساله .2

مشتمل بر یک واحد تولیدی،  سطحی زنجیره تامین سهیک 

تولیدی با  واحدشود.  مراکز توزیع و مشتریان در نظر گرفته می

عیت تقاضای مشتریان است، قط ریسک تقاضا که ناشی از عدش

منظور کاهش اثر این ریسک، از استراتژی  به .ستروبرو

از  ایجاد قابلیت ظرفیت اضافیدر قالب ظرفیت پذیری  انعطاف

برای  واحد تولیدی شود. بهره گرفته میسپاری  طریق برون

ار از طریق خرید اختی تواند مقابله با ریسک افزایش تقاضا می

ی  با هزینهای را  ظرفیت بالقوهمعامله از سایر مراکز تولیدی، 

 ثابت کمتری برای خود ایجاد کند.

ظرفیت ی اول،  د. در مرحلهگرد می تخاذدر دو مرحله ا ها تصمیم

تعیین  سپاری برونانتخاب مراکز یابی مراکز توزیع و  تولید، مکان

),,(  شهود  مهی  yxpc).  مقهدار در مهورد  ی دوش،  در مرحلهه 

شههده، مقههدار محصههول   سههپاری مقههدار ظرفیههت بههرون تولیههد، 

رفته و تخصیص  فروش ازدستیافته به هر مرکز تولید،  تخصیص

 شهههود گیهههری مهههی تصهههمیم مشهههتریان بهههه مراکهههز توزیهههع

 ),,ˆ,,()( sfqqpqz ). سههههههازی  ، کمینههههههههههههههدف

در نظهر گرفتهه   شهده بهه سیسهتم     ههای تحمیهل   هزینهه  مجمو 

  .است هدش  
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 2 

 ها: مجموعه

Cی مشتریان؛ : مجموعه 

DCی توزیع؛ ی مراکز بالقوه : مجموعه 

O :سپاری تولید؛ ی مراکز برون مجموعه 

Uها؛ ی اختیار معامله : مجموعه 

ی سناریوهای تغییر تقاضا؛ : مجموعه 

 پارامترها:

ijrیهک اسهت کهه برابهر بها یهک خواههد بهود          : پارامتری صفرو

ی  در شعا  پوششهی مرکهز بهالقوه    Cjاگر مشتری  فقط اگرو

 باشد؛ DCiتوزیع 

vسازی تولید به ازای واحد محصول؛ ی ظرفیت : هزینه 

iOCی بازگشایی مرکز توزیع  : هزینهDCi؛ 

EC :فیت تولید بر مبنای کشش بازار؛برآورد ظر 
noqی  : حداکثر مقدار اختیار معاملهUn؛ 
n

kخرید اختیار معامله  ی : هزینهUn  از مرکزk منظهور   به

 سپاری تولید؛ برون

kی خرید به ازای یک واحد محصول از مرکز   : هزینهk؛ 

jD تقاضای مشتری :Cj  در سناریوی؛ 

SC؛ رفته ازدست : هزینه یک واحد فروش 

pی یک واحد تولید محصول؛ : هزینه 

it      هزینه انتقال یک واحهد محصهول از تولیدکننهده بهه مرکهز :

 ؛DCiتوزیع 

M؛مثبت : یک عدد بزرگ 
 متغیرها:

pcظرفیت تولید؛ : 

ix متغیههری صههفرویک اسههت کههه برابههر بهها یههک خواهههد بههود :

 بازگشایی شود؛ DCiاگر مرکز توزیع  اگروفقط
n

ky    متغیهری صههفرویک اسههت کهه برابههر بهها یهک خواهههد بههود :

منظهور   بهه  Okمرکهز   از Unاگر اختیار معاملهه   اگروفقط

 سپاری تولید انتخاب گردد؛ برون

iq : یافتهه بهه    مقدار محصول تخصیصنامنفی پیوسته و متغیر

 ؛در سناریوی  DCiمرکز توزیع 

kq̂ : شهده از   مقدار محصول خریهداری متغیر پیوسته و نامنفی

 ؛در سناریوی  Okمرکز تولید 

js :   مشهتری  رفتهه   فهروش از دسهت  متغیر پیوسهته و نهامنفی

Cj  در سناریوی؛ 

pq : مقدار تولید در سناریوی متغیر پیوسته و نامنفی

؛ 

ijf : مقهدار ارسهال محصهول از مرکهز     متغیر پیوسته و نامنفی

 ؛در سناریوی  Cjبه مشتری  DCiتوزیع 
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DCi
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 نتایج .3

در ( VSS  تصهادفی حاصل از بررسهی مقهدار ارزش حهل    نتایج 

اسهتفاده از ایهن مهدل و    حاکی از آنست کهه  های مختلف،  نمونه

نسهبت بهه   حل مساله در حالت تصادفی، منجر به پاسخ بهتهری  

پهذیر   ، گواه توجیهمطلباین  شود. اری میحل مساله ارزش انتظ

است  یا بودن تعریف این مساله، در قالب مدل تصادفی دومرحله

ی آن، نتهایج ارزشهمندی بهرای اخهذ تصهمیمات       واسهطه  که بهه 

استراتژیک و عملیاتی در زنجیهره تهامین بهرای مهدیران فهراهم      

 .شود می

 مراجع .4

[1] Ch. Tang, and B. Tomlin, “The Power of Flexibility for 

Mitigating Supply Chain Risks,” International Journal of 

Production Economics, vol. 116, pp. 12-27, 2008. 
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Optimization, pp. 566-569, 2011. 

[3] S. Oh, K. Ryu, M. Jung, “Reconfiguration framework of a 

supply network based on flexibility strategies,” Computers & 

Industrial Engineering, vol. 65, pp. 156–165, 2013. 
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“Using flexibility strategies to mitigate risks in a supply chain,” 

presented at the 11th Int. Conf. Management, Tehran, Iran, 

2013. 

[5] Z. Gong, “An economic evaluation model of supply chain 

flexibility”, European Journal of Operational Research, vol. 

184, pp. 745–758, 2008. 
[6] U. Bac, TE. Erkan, “A model to evaluate supply chain 

performance and flexibility,” African Journal of Business 

Management, vol. 5, pp. 4263-4271, 2011. 
[7] N. Ramshe, M. Masaeli, S.M. Moattar Husseini, “Modeling  

flexibility strategies to mitigate supply risks in a supply chain: A 

Two-Stage Stochastic Programming,” presented at the 2nd 

National Conf. Industrial Engineering & Systems, Esfahan, Iran 

2014. 

 

102

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03772217
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03772217/184/2
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03772217/184/2


 
 

 

 1 

 

1 

قطعیت دسترسی به عدم در شرایطروژه پ سناریومحوراستواربندی زمان

 منابع 
 hadice_khavar@yahoo.comمشهددانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، موسسه آموزش عالی سجاد،*حدیثه خاور

 Ernik54@yahoo.comمشهد موسسه آموزش عالی سجاد،استادیار گروه مهندسی صنایع، ابراهیم رضایی نیک

بندی پروژه با ها است،هدف این مقاله ارائه یک مدل زمانهای ذاتی محیط انجام پروژهقطعیت یکی از ویژگیعدمچکیده:

ن تأثیر آنها، سناریوهای قطعی و میزاغیرشناسایی پارامترهای  باشد. پس ازمحدودیت منابع با رویکرد استوار سناریو محور می

یب میان استواری پاسخ و تأثیر افزایش ضرگردیده است. سپسارائه بندی پروژهزمان مدل استوار سناریو محورو مختلفی طراحی

، نتایج حاصل بیانگر مناسب بودن مدل در شرایط دنیای واقعی گرفته استقرار  ارزیابیو مورد تحلیل مدل بر مقدار تابع هدف 

 باشد.بر اساس نظرات تصمیم گیرنده می

 سازی استواررویکرد بهینه-قطعیت عدم-با محدودیت منابع بندی پروژهزمانکلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده

 همقدم .1

برای  ،هاستقطعیت جزء جدایی ناشدنی محیط انجام پروژهعدم

-بندی مبنای قابل اتکاء نیاز به وارد کرردن عردم  ارائه یک زمان

سرازی اسرت. از جملره    ریرزی ومردل  ها در مرحله برنامهقطعیت

قطعیرت وجرود دارد رویکررد    با عدم رویکردهایی که در برخورد

سازی استوار است کره در آن نیرازی بره اسرتفاده از یرک      بهینه

ی وجررود عررقطتوزیررع احتمررال خررا  برررای پارامترهررای عرردم 

هایی است که سازی استوار یافتن پاسخندارد.هدف رویکرد بهینه

قطعیرت  عردم های به وجرود آمرده بره موجرب     نسبت به اختالل

سررخ و در دو مفهرروم اسررتواری پا باشررد و تقریبرراغ غیررر حسرراس

در این مقاله سعی شده مردل  ، شوداستواری کیفیت بررسی می

رویکررد   بر اسراس بندی پروژه برا محردودیت منرابع   استوار زمان

میرزان ترأثیر    وار سناریو محور ارائه شود و نتایج برر مبنرای  است

ترابع هردف و درجره     ضریب میان استواری پاسخ و مدلبر مقدار

 گیرد. قرار  تحلیلبودن تصمیم گیرنده مورد  پذیر ریسک

 پیشینه موضوع .2

بندی  پروژه قطعیت در زماننه عدمهای بسیاری در زمیمطالعه

-ها اسرتواری در زمران  بسیاری از پژوهش.[3] انجام شده است

های شرناوری و یرا بافرهرا تعریر      زمانبندی پروژه را با الحاق

-الحاق بافرهای زمانی در کنار زمران  استواری باوندر کنند. می

معیار اسرتواری   21[. چترو،4] استکردهبندی واکنشی مطرح 

هرولن، به بیان .[5] استکردههای شناوری بیان مبنی بر زمان

مدلی استوار سناریو محور در شرایطی که فقرط یرک اخرتالل    

مرردل  ،رحمرانی . [6] اسرت پرداختره ای رخ دهدغیرر منتظرانره  

بنردی کارگراهی مبنری برر مردل عمرومی اسرتوار        زماناستوار 

 .[7] استدادهسناریو محور ارائه 

 بندی پروژه با محدودیت منابع زمانمدل استوار  .3

توسرط   2773سرازی اسرتوار اولرین برار در سرال      رویکرد بهینه

سویستر معرفی شد، مردل ارائره شرده توسرط سویسرتر بسریار       

همکرارانش در سرال   نمرود. مرالوی و   کارانره عمرل مری   محافظه

بره   ،[2] ارائه نمودنرد  عمومی رامدل استوار سناریو محور2774

مرالوی مرورد برازنگری و    مدل  1222دنبال آن یو و لی در سال 

هرای  ضرمن بررسری مردل   [. در این مطالعه 1] بهبود قرار دادند

بندی پروژه برا محردودیت   ی جهت حل مسأله زمانمدل موجود،

رویکرد استوار سناریو محور توسعه داده برمبنای (RCPSP)منابع 

قطعیت در میزان دسترسی در این مدل فرض بر عدم .استشده

نیرز بررای    سرناریوهای محتمرل  به منابع در واحد زمران اسرت.   

با اسرتفاده از ابزارهرای مترداول مردیریت      پارامترهای غیرقطعی

مدل استوار ارائه شده بر پایره مردل    شوند.، شناسایی میریسک

 ریزی صفر و یک پریتسکر است. نامهبر
1
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، پایان پذیرد t در زمانi اگر فعالیت  (5رابطه ) در
it

x،  مقدار

گیرد. تابعهدف دارای سه یک و در غیر اینصورت مقدار صفر می

بخش است، دو بخش اول بیان کننده میزان استواری پاسخ و 

ضریبی جهت  بخش سوم بیان کننده استواری مدل است. 

، وزن جریمه میزان ωتنظیم تبادل میان ریسک و هزینه است. 

ی و یا وزن میان کنترلهای نشدنی بودن مدل به ازای محدودیت

توجه به  آل باجواب به بهینه ایده )نزدیک بودناستواری پاسخ

)موجه بودن مدل استواری و شرایط عدم قطعیت موجود(

به دلیل وجود پارامتر  آید. محدودیت سومبه شمار می جواب(

له أهای مسقطعی، یک محدودیت کنترل وسایر محدودیتغیر

 sناریو احتمال وقوع س spهای ساختاری هستند.جزءمحدودیت

 تعداد کل سناریوهاست. بوده و 

 عددی نتـایج .4

[، 4از مثال ذکر شده درمرجع ] پیشنهادیمدل تحلیلبه منظور 

. در این مسأله تابع هدف کمینه کرردن طرول   استاستفاده شده

با وجود یک نوع محدودیت منبع تجدیدپذیر پروژه مدت اجرای 

فعالیت است، در این مثال فرض 22و تعداد  واحد 22با ظرفیت 

بر وجودچهار سرناریو، خوشربینانه، محتمرل، بدبینانره و بسریار      

 بدبینانه برای میزان دسترسی به منبع در نظر گرفته شده است. 

میزان دسترسی به منبع در هر واحرد زمران،    R(، 2در جدول )

P احتمال رخداد هر سناریو وC     میزان تابع هردف بره ازای هرر

برای حل این مدل از نررم افرزار   سناریو در شرایط قطعی است. 

Lingo  اسررررررتفاده

-شرررررررررررررررررده

بررا ω،پارامتراسررت.

برره شرررایط و   توجرره

در این  .د بودنقابل تغییر و تنظیم خواه نظرات تصمیم گیرنده،

تبرادل  به دلیل اهمیت ثابت و برابر یک در نظر گرفته و مدل ،

ها برر پایره تغییرر در حردود     تحلیل میان استواری پاسخ و مدل

تر از یک مقادیر بیش، ωحدود تغییرات .دهیمقرار میωضریب 

[.در این مورد با توجه به حدود مقردار  1شود ]در نظر گرفته می

 ایم.گرفته ، در نظرω≥2≤01تابع هدف 

 درصد افزایش در تابع هدف تابع هدف 

0 16.13 7.56 

1 16.6 10.66 

1.5 16.75 11.66 

2 16.9 12.66 

2.5 17.05 13.66 

3.5 17.35 15.66 

5 17.8 18.66 

9 19 26.66 

10 19.3 28.66 

 

 ωبا افزایش کنید، ( مشاهده می1طور که در جدول )همان

-سبب افزایش استواری زمانو  یابدمیزان تابع هدف افزایش می

گردد. تعیین میزان این ضریب بستگی به پروژه می یمبنا بندی

 در چهار سناریو شناسایی شدهنظر افراد تصمیم گیرنده دارد، 

ترین حالت مقدار تابع هدف در بدبینانهدر مثال مورد بررسی 

ز دید یک تصمیم گیرنده رسیک فته، ادرصد افزایش یا 16.66

ترین حالت است و مقدار استواری شامل پوشش بدبینانه، گریز

داند. از دید یک تصمیم گیرنده مناسب می را 7ضریب استواری 

هایی که احتمال وقوع پایینی حالت تفاوت نسبت به ریسکبی

کند و به دنبال ضریبی است که محتمل ترین دارند را قبول می

مناسب خواهد  1.5لت را پوشش دهد در این مثال ضریب حا

بود. یک فرد ریسک پذیر نیز میانگین وزنی مورد انتظار با وزن 

ω  قبول خواهد  با کمترین افزایش در تابع هدف، رابرابر صفر

قطعیت در عدمتوان می برای تحقیقات بیشتر در این زمینهکرد.

سائل با ابعاد باالتر با ها نیز مطرح و ممدت زمان انجام فعالیت

 حل کرد.،های فراابتکاری مناسباستفاده از روش

 مـراجع .5
[1] J. M. Mulvey, R.J. Vanderbei, S.A.Zenios, "Robust 

optimization of large-scale systems," J. operation research. 43, pp. 
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[2] C.S. Yu, H. L. Li, "A robust optimization model for stochastic 

logistic problems," J. Production Economics 64, pp. 385-397, 2000. 

[3] W. Herroelen, R.Leus, "Project scheduling under uncertainty: 

Surveyand research potentials," J. operation research. 165, pp. 289-
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Univ. Leuven, Belgium, 2006. 
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با استفاده از مسأله   های شبکه اتوبوسرانی درون شهریپایانهیابی مکان

p-)میانه فازی )مطالعه موردی 
   hadice_khavar@yahoo.com مشهد ،سسه آموزش عالی سجادؤدانشجوی کارشناسی ارشد صنایع، م ،* حدیثه خاور

 مشهد ،سسه آموزش عالی سجادؤگروه مهندسی کامپیوتر، م (استادیار)عضو هیئت علمی ،جواد حمیدزاده

J_hamidzadeh@sadjad.ac.ir   

گردد. اما در اکثر مسائل میانه، معموالً تقاضاهای کاربران به صورت قطعی و مشخص معرفی می-p یابیمکانمسأله در  چکیده:

های اتوبوسرانی در پایانهیابی مکان از این مطالعه هدف دنیای واقعی تقاضای کاربران به صورت قطعی مشخص نخواهد بود.

با الگوریتم ژنتیک حل  پیشنهادی . در نهایت مدلاستجمعیت هر منطقه بر اساس های فازی با وزنسطح شهرستان شیروان 

نتایج حاصل بیانگر مناسب بودن مدل در  شوند.انتخاب می ،دهی به مناطقخدمت با کمترین مجموعه فواصل ییهاشده و مکان

 باشد.شرایط دنیای واقعی می

 الگوریتم ژنتیک– های فازیوزنمیانه با -pمسأله  -های اتوبوسیایستگاه یابیمکانکلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده

 همقدم .1

یکی از انواع پر کاربرد مسائل میانه -pیابی مسأله مکان

مرکز تسهیل از میان نقاط  pهدف انتخاب یابی با مکان

از طوریکه میانگین فواصل نقاط درخواست کاندید به

[. 1] است، ترین مرکز تسهیل به آنها کمینه گرددنزدیک

مسائل در دنیای واقعی قطعیت جزء جدایی ناپذیر عدم

قطعیت رویکردهای مختلفی وجود در بر خورد با عدم است.

های اتوبوسرانی در یابی پایانهمکان از این مطالعه هدف دارد،

بر  نهمیا-p مسأله استفاده از سطح شهرستان شیروان با

فازی بر اساس جمعیت  هایبا وزن روی یک شبکه قطعی

های اتوبوس درون شهری به عنوان پایانه هر منطقه است.

مراکز تبادل سفر، تأثیر شگرفی بر بافت شهری و شبکه 

رانی ترافیکی پیرامون و همچنین عملکرد شبکه اتوبوس

یابد که جانمایی دارند. این مسأله از آنجا اهمیت می

سامانی در محیط شهری و تواند سبب نابهنادرست پایانه می

 میانه فازی-p در نهایت مدل .تراکم و تأخیر ترافیکی شود

-متفاوت حل شده بندیبا الگوریتم ژنتیک در شرایط کد

دهنده مناسب بودن مدل و تایج مطالعه موردی نشانن است،

 باشد. روش حل فراابتکاری در شرایط موجود می

 موضوع پیشینه .2

میانه در شرایط -pهای بسیاری در زمینه مسأله مطالعه

برمن، وزن نقاط تقاضا را به صورت است. غیرقطعی انجام شده

های ها با روشبرخی پژوهش[. 2است ]احتمالی در نظر گرفته

قرار  بررسیهای فازی مورد با وزنرا  میانه-pمسأله مختلفی 

ای  برای از رویکرد استوار بازه هابرخی مطالعه .[5،4،3] اندداده

های شبکه استفاده در نظر گرفتن عدم قطعیت در اوزان گره

 .[6] نداکرده

 های فازیمیانه با وزن-p مسأله .3

در این مطالعه وزن نقاط را به صورت اعداد فازی مثلثی در نظر 

ای تابع هدف نیز یک مقدار ، در چنین مسأله[3] گیریممی

بندی اعداد فازی یاگر روشی را برای رتبه. فازی خواهد شد

 فازی عدد مثلثی یک که برای αمثلثی، بر اساس برش 

      m r
ω  ,ω ,  ω ( )

l
    صورت ، بهتعریف می-

 .استارائه داده ،شود
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با استفاده از شاخص سوم یاگر مکان بهینه تسهیالت با حل 

کمینه کردن مجموعه  تابع هدف آید.مسأله زیر بدست می

رابطه  .استنقاط تقاضا و مراکز خدماتی  میان دارفواصل وزن
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 مرکز خدماتی است. pشرط کنترل کننده تأسیس دقیق  (1،2)

  (1،4) رابطه

 کند که تمامی تقاضاها بهتضمین می

 اند.شده داده مراکز خدماتی ارجاع

 نقاط تقاضا ارجاعبیانگر  (1،3رابطه )

 .باشدبه مراکز احداث شده می 

  مطالعه موردی .4

های اتوبووس درون شوهری ارائوه کننوده     توجه به اینکه پایانهبا 

، جمعیوت هور منطقوه    تووان خدمات ضروری افراد است لذا موی 

، در این مطالعه موردی ما وزن هر دانستتقاضای منطقه  معادل

ه تقاضا را با تعیین درصد نسبت جمعیت هور منطقوه بوه    منطق

ایم. گرفته در نظر به صورت اعداد فازی مثلثی کل جمعیت شهر

شوود تقاضوای کول    تعیین مراکز هر منطقوه فورم موی    پس از

به جای یک منطقوه   ومنطقه به مرکز آن منطقه تخصیص داده 

 .هسوتیم  با یک گره تقاضا و در حالت کلی با یک شوبکه روبورو  

استفاده از نقشه هوایی شهر به صورت  فواصل بین مناطق نیز با

به عنوان  ، وزن فازی مناطقماتریس فواصل گیری وای اندازهپله

 کانهدف یافتن چهار م .شودمیدر نظر گرفته ورودی الگوریتم 

با های اتوبوسی شهرستان جهت پایانه موجود منطقه 15از بین 

تورین  کمترین فواصل طی شوده از نقواط متقاضوی بوه نزدیوک     

 باشد.منطقه سرویس دهی به افراد می

 الگوریتم ژنتیک .5

های است، روش NP-Hard یک مسأله میانه-pیابی مسأله مکان

، کارآمود بوودن   آلو  [، 7فرابتکاری مختلفی ارائه شوده اسوت ]  

بوه  [. 8کنود ] میانوه بیوان موی   -pالگوریتم ژنتیک برای مسوأله  

الگووریتم   یوک یوابی پایانوه اتوبوسورانی    حل مسأله مکان منظور

دهویم. در هور مرحلوه    متفاوت ارائه می بندیژنتیک با نحوه کد

هوای  ها با یک ماتریس مربعی صفر و یک به اندازه گوره کروموزم

مقدار یوک بگیورد   ( x,y) اگر درایهشود. موجود نمایش داده می

توسط تسوهیل قورار گرفتوه در     xبه معنای برآورد تقاضای گره 

هوای مسوأله از   و برای در نظور گورفتن محودودیت    است yگره 

ازش هر کروموزم نیز . میزان برشودرویکرد اصالحی استفاده می

عمل ترکیب و جهش  شودمحاسبه میمسأله میانه با تابع هدف 

 نیز بوا یوک نورح احتموال مشوخص      های انتخابیروی کروموزم

نجوام عمول   ترتیبوی بورای ا   عملگرهای تقواطع گیرد. صورت می

از جهش معکوس نیوز بورای انجوام     ها وترکیب بر روی ماتریس

توجه به اینکه پس از ترکیوب   کنیم. باعملگر جهش استفاده می

هوا وجوود دارد یوک عملگور     و جهش احتمال نقو  محودودیت  

اصالحی نیز پس از عملگرهای تقاطع و جهش بر روی فرزنودان  

  شود.ایجاد شده در هر نسل انجام می

 نتایج عددی .6

و  جمعیت اولیه 25 با ،الگوریتم ژنتیک بار اجرا 111پس از 

در محیط متلب 1.4و  1.7تقاطع و جهش به ترتیب  احتمال

، مناطق برای مطالعه موردی انجام شده و در زمان بسیار مناسب

ی هاجهت مکان پایانهامام گلستان، انقالب، چمران و شهرک

   .شوندمیپیشنهاد  اتوبوسرانی

 گیرینتیجه .7

 توأثیر های اتوبوسی، یابی مراکز خدمات عمومی مانند پایانهمکان

بسیار مهمی در نظم داخلوی شوهر دارد، لوذا بوا انتخواب مودلی       

تووان نقوش بسوزایی در    یابی این مناطق میمناسب جهت مکان

میانوه بوا   -pیوابی  مدل مکوان رفاه عمومی افراد جامعه ایفا کرد. 

 p یافتن مکان مناسب برای تعوداد آن، های فازی که هدف وزن

مجمووع فواصول الزم   مرکز به منظور ارایه خدمات به طوری که 

، اسوت، مناسوب   برای انتقال خدمات به مراکز تقاضا کمینه شود

بوودن نووع مسوأله از الگووریتم      NP-Hardبه دلیل  دیده شد و

ژنتیک که کارآمدی خود در مسائل مشابه اثبات کرده، با نحووه  

دهنوده مناسوب   نتایج نشوان  ایم.کدبندی متفاوت استفاده کرده

هوای  باشد. برای مطالعهتخاب شده میبودن مدل و روش حل ان

توان محدودیت ظرفیت برای مراکز خدماتی مدنظر قرار آتی می

    داد.
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 یها ستمیس یوابستگ یریبا درنظرگ راتیتعم یو نگهدار یزمان بند یکپارچگی

 یمحصول یبیترک طیدر مح یکیالکتر یو مالحظات انرژ ییچند جز
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  چکیده:

م و ع تحقیق در عملیات، موضوع نگهداری و تعمیرات و یکپارچه نمودن آن با مساله زمان بندی تولید، با توجه به نقش مهبدر منا

تاثیر گذار آنها در جایگاه رقابتی کسب و کار و قیمت تمام شده محصول نهایی، به عنوان یک حوزه مطالعاتی مهم، همواره موورد توجوه   

پژوهشگران و مدیران صنایع بوده است. بدین ترتیب زمان بندی تولید با درنظرگیری پتانسیل خطوط تولید و دسترس پذیری، می تواند 

در دو بخش ابتدا بوه  طراحوی و گوروه بنودی اسوتراتژی       مقالهمیزان تحقق اهداف سیستم تولید ارائه دهد. لذا در این  تصویر درستی از

نگهداری و تعمیرات با درنظرگیری وابستگی اقتصادی و ساختاری، درنظرگیری فرآیند های قابل انقطاع و غیر قابل انقطاع و نیوز لحوا    

یکپارچه شده اسوت.  با درنظرگیری مصرف انرژی الکتریکی خته شده و سپس آن با زمان بندی تولید نمودن شرایط ایستگاه گلوگاه پردا

هزینه مصرف انورژی موی باشود.    ز از اهداف یکپارچگی حداقل نمودن هزینه نگهداری و تعمیرات و زمان تاخیر در تحویل سفارشات و نی

در و  شود  واقوع  تحلیول  موورد  آن نتوای   و حول  نمونهمساله  چند با و سینوی کد گمز افزار نرم در کوچک ابعاد در شده داده شرح مدل

 ت نیز به تحلیل حساسیت پرداخته شده است.نهای

 

 

 مالحظات انرژیوابستگی اقتصادی و ساختاری، نگهداری و تعمیرات، زمان بندی تولید،  کلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده
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   مقدمه .1

      بوواقی مانوودن سووازمان در یووک سووط  مناسووب از سوووددهی و 

بهره وری، از جمله نشان های موفقیتی است که به صورت قابل  

مالحظه ای به سیسوتم تولیود و قابلیوت اطمینوان آن وابسوته      

است. میزان قابلیت اطمینان یک سازمان بسته به عوامل زیادی 

از جمله نور  توقوه هوای پویش بینوی نشدهفتصوادفیز و نیوز        

توقفوات و هوم چنوین    توانایی و برنامه ریزی سازمان در کاهش 

لحا  نمودن آنها در زمان بنودی تولیود دارد. بنوابراین خرابوی     

منابع تولیدیفتجهیزاتز می تواند با توجه به امکان تاثیر آن در 

زمان اتمام و تحویل سوفار  بوه مشوتری، ایسوتگاه بعودی و...      

ظور جهت بهبود قابلیت اطمینوان  بسیار پرهزینه باشد. بدین من

زمان بنودی تولیود، درنظور گیوری برناموه ریوزی و اسوتراتژی        

 نگهداری و تعمیرات مناسب، بسیار حیاتی می باشد.

در هر مجموعه تولیودی برناموه ریزهوا بوه دنبوال زموان بنودی        

مجموعه ای از سفار  هوا هسوتند کوه تووالی، زموان بنودی و       

 ختله تولیدی با توجوه بوه  تخصیص ماشین ها در محیط های م

اهدافی از جمله: افق زمانی تکمیل، زمان هوای تحویول و سوایر    

شاخص های مرتبط با سفار ، محیط تولید، بهره وری نیوروی  

کار و... بهینه گردد. طبیعتوا  در نظور گورفتن محودودیت هوای      

سیستم همانند دسترس پذیری، امکان برنامه ریزی بهتر جهوت  

ان را فراهم می نماید. بدین منظوور توجوه   تطابق با اهداف سازم

به برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات، نقوش مهموی در دسوترس    

پوذیری و بوه صوورت کوالن تور در ارتقوا رانودمان و بهوره وری         

عملکرد سیستم هوای تولیودی و صونعتی دارد. هودف عموده و      

 مشترک در استراتژی های نگهداری و تعمیرات، را می توان در 

 

ه نگهداری بر تعمیرات جستجو نمود، بدین ترتیب کوه  تقدم واژ

با انجام به موقع نگهداری، توقه ها و به تبع آن تعمیرات را بوه  

 حداقل رساند.  

به طراحی و گروه بندی استراتژی نگهوداری و   -1 مقالهدر این 

تعمیرات با درنظرگیری وابستگی اقتصادی و ساختاری، فرآینود  

بل انقطاع و نیز لحا  نموودن شورایط   های قابل انقطاع و غیر قا

یکپارچگی با زمان بنودی تولیود در محویط     -2ایستگاه گلوگاه 

محصولی ترکیبی، محیطی که محصوالت در بین ایستگاه ها در 

یک توالی جریان دارند و در حداقل یک ایسوتگاه بویش از یوک    

بوا درنظرگیوری مصورف انورژی الکتریکوی      ماشین وجوود دارد،  

ست. از اهداف یکپارچگی حداقل نموودن هزینوه   پرداخته شده ا

نگهداری و تعمیرات و زمان تاخیر در تحویول سفارشوات و نیوز     

 هزینه مصرف انرژی می باشد.  

ع صوورت  دوم با توجه به مورور ادبیوات جوام    بخشدر در ادامه 

، با کارهای صورت گرفته در این گرفته در رابطه با موضوع مقاله

بوه منظوور    ر بخوش سووم ایون مقالوه    آشنا خواهد شد. دزمینه 

انطباق با دنیای واقعی، مدلی ریاضی برای مساله بیوان شوده در   

، تواکنون  مقالهباال، ارائه می گردد که با توجه به دانش نویسنده 

 مودل چهوارم   بخوش مورد توجه واقع نشده اسوت. در اداموه در   

 با و نویسی کد گمز افزار نرم در کوچک ابعاد در شده داده شرح

تحلیل حساسیت صورت پذیرفته است.  و حل نمونهمساله  چند
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 3 

نتیجه گیری، جموع بنودی و   جم نیز به پن بخشو در نهایت در 

 ارائه پیشنهاداتی جهت مطالعات آتی پرداخته شده است.
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 29840005304، نمابر:  28594838190،تلفن:  51امیرساالر ملک احمدی به نشانی اراک، کوی حافظیه، بلوار وحدت، نسترن   ده:*ارائه دهن

 

یمصنوع یبه کمک شبکه عصب یطول یهدفمند در راستا یها ریترک در ت صیتشخ  
 

   aminrezaie123@yahoo.comنواحد قزویکارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک دانشگاه ازاد اسالمی ،محمد امین رضائی

 karimi_mh@yahoo.comاستادیار، دانشگاه بوعلی سینا همدان،، *مهدی کریمی

  

ترک در  ییو سپس شناسا یهدفمند محور ریت یعیطب یاثرات ترک بر فرکانسها یپژوهش به بررس نیدر ا چکیده:

 کسری ریت کی یمودال انجام شده بر رو زیشود. آنال یپرداخته م یمصنوع یبه کمک شبکه عصب یمورد بررس ریت

المان محدود  با  لیبدست آمده از تحل جی. نتارفتیصورت پذ یعدد وهیپژوهش به ش نیدر ا یهدفمند محور رداریگ

به روش المان  یترکدار مورد بررس رداریسر گ کی یهدفمند محور ریشد. ت یصحه گذار گریمرجع د جیاستفاده از نتا

عمق و مکان ترک  یپارامترها رییآن با تغ یعیطب یفرکانسها راتییمختلف ترک مدل شد. تغ یحالتها یمحدود برا

ارائه  یمصنوع یشبکه عصب یمکان و عمق ترک سازه مورد نظر بر مبنا ییشناسا یبرا یشد. در ادامه روند یبررس

 کند. یم دییرا تا یشنهادیروش پ یبدست آمده دقت باال جیشده است. نتا

 چند پله ای شناسایی چندین ترک، شبکه عصبی مصنوعی، تیر: کلمات کلیدی

 مقدمه -1

از پژوهشگران از تغییراتی که  یاریبس ریاخ انیدر سال

کند، برای  وجود ترک در پاسخ دینامیکی یک سازه ایجاد می

یابی و تشخیص آن استفاده کرده اند. تا کنون اثرات  عیب

های مختلف مورد آنالیز و  ها از جنبه گوناگون ترک بر انواع سازه

 رهابررسی قرار گرفته است. از این میان، پژوهشهای مرتبط با تی

ها و محورهای دوار و بعنوان یکی از  نوان اجزاء اصلی سازهبع

آالت صنعتی، در کاربردهای صنعتی از  مهمترین اجزاء ماشین

 باشند.  اهمیت زیادی برخوردار می

 

 روش المان محدود:تیر هدفمند به مودال  زیآنال -2
به عنوان سازه مورد  یمحور هدفمند در این بخش از پایان نامه یک تیر

بررسی در نظر گرفته شده است. این تیر در نرم افزار المان محدود بصورت 

برای محاسبه فرکانسهای طبیعی سازه در . دو بعدی مدل شده است

حالتهای مختلف، از آنالیز مودال استفاده می شود. در این بخش از روش 

المان محدود برای انجام آزمایش مودال عددی استفاده شده است. ایده 

 ی در آزمایش مودال همان پدیده تشدید است.اساس

 
 :بر تیر هدفمند محوری بررسی پارامتری اثرات ترک -3

در این بخش از پژوهش اثر ترک بر فرکانسهای طبیعی تیر هدفمند محوری 

مورد بررسی قرار گرفته است.آنالیز پارامتری در این فصل بر روی مکان و 

در بخش عمق ترک های معرفی شده در فصل قبل صورت پذیرفته است. 

دوم فرکانسهای طبیعی سه مود نخست ارتعاشی به عنوان ورودی و بصورت 

الیز شده به شبکه های عصبی اعمال شد. محلها و عمقهای متناظر ترک نرما

بدست آمده از تحلیل المان محدود به عنوان خروجی هدف به دو شبکه 

 عصبی مختلف پس خور چند الیه اعمال شد. 

 
 گیری نتیجه -4

در این پژوهش ابتدا اثرات ترک بر فرکانسهای طبیعی تیر هدفمند محوری 

بررسی قرار گرفت، سپس با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی مورد بحث و 

به مسئله شناسایی ترک در تیر مورد نظر پرداخته شده است. در این 

پژوهش آنالیز مودال بر روی یک تیر یکسر گیردار هدفمند محوری به دو 

روش عددی انجام شد. جهت صحت سنجی نتایج بدست آمده از تحلیل 

رجع دیگر استفاده شد. همچنین تیر هدفمند المان محدود از نتایج م

محوری یک سر گیردار ترکدار مورد نظر برای حالتهای مختلف ترک به 

روش المان محدود مدل شد. از اینرو با تغییر پارامترهای عمق و مکان ترک، 

تغییرات فرکانسهای طبیعی آن بررسی شد و در ادامه نتایج بدست آمده با 

ی شد. در مرحله بعد بر مبنای شبکه عصبی یکی از مراجع صحه گذار

مصنوعی، روندی برای شناسایی مکان و عمق ترک یک تیر هدفمند محوری 

 یک سازه با استفاده از تغییرات فرکانسهای طبیعی ارائه شده است

 

 مراجع -5
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5495. 
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 ونقل زنجیره تأمین با انتخاب شیوه حمل یکپارچه های طراحی شبکه

 eydi81@yahoo.com، استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران، **علیرضا عیدی

  Ghafouri.IndEng@yahoo.comدانشگاه کردستان، سنندج، ایران،دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع*حسین غفوری وایقان

 تحقیق . در اینباشد یم نیتأم رهیزنج تیریدر حوزه مد یراهبرد ماتیاز تصم یکی نیتأم رهیزنج یها شبکه یطراح چکیده:

عالوه بر  معکوس زنجیره تأمین روبرو هستیم که-ای، چندسطحی و مستقیم های یکپارچه چند دوره با یک مسأله طراحی شبکه

شود  گیری می ونقل بین دو تسهیل هم تصمیم ی حمل تعداد افتتاح تسهیالت در مورد شیوهگیری در مورد مکان، زمان و  تصمیم

ابع هدف این مدل . تهای اولیه و متغیر متفاوتی وجود دارد ونقل با هزینه طوری که بین دو گره چندین روش حمل به

ابتدا این  ،اعتبارسنجیانجام برای  اینرو . ازباشد میبصورت برنامه ریزی عدد صحیح مختلط  مدلو ساختار سازی سود  بیشینه

 ای مورد تأیید قرار گرفته است. کد گردیده و سپس اعتبار آن با حل یک مثال نمونه GAMSافزار  مدل در نرم

 ونقل شیوه حمل انتخاب مستقیم و معکوس،لجستیک زنجیره تأمین،  های طراحی شبکه کلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده

 

 پیشینه تحقیق .1

سااتیک معکااوس را اولااین بااار فلیشاامن و ی لج مفاااهیم اولیااه

مسأله طراحای   [2]مین و همکاران  مطرح کردند. [1] همکاران

شبکه با معلاوم باودن مکاان مشاتریان و تساهیالت لجساتیک       

و یک  ارائه نمودهرا بصورت یک مدل ریاضی  مستقیم و معکوس

الگوریتم ابتکاری برای حل آن توسعه دادند. همگام با گساترش  

شابکه یکپارچاه    [3]ساالما و همکااران    ،مباحث زنجیره تأمین

قاضاای مشاتریان را در   همراه با عدم قطعیت در تزنجیره تأمین 

ای  مدل قطعای و چناد دوره  [4] آلومور و همکاران نظر گرفتند.

های معکوس زنجیره تأمین را عرضه نمودناد کاه    طراحی شبکه

 ای و چندمحصاولی  ریازی چناد دوره   قادر به پیکربندی و برنامه

یاک مادل دو ساطحی،     [5]سجادی و داودپور.باشد می ها شبکه

ساازی هزیناه هاای     چندمحصولی با هدف کمینه ای و تک دوره

 بنیتز و همکااران  .نقل توسعه دادندو های حمل تأسیس و هزینه

محصاولی قطعای توساعه     یک مدل دوهدفه، دو الیه و تاک  [6]

کاه  در است بین هر دو گاره چناد مسایر    دادند به طوری که قا

 بررسی کند.  راونقل  هرکدام نمایانگر یک نوع خاص حمل

 مسأله مفروضات .2

 
 : شبکه لجستیکی یکپارچه مستقیم/معکوس زنجیره تأمین1شکل

باشاد.   مای   کااالیی  تک ای و ریزی به صورت چند دوره افق برنامه

بین هر دو گره )تسهیالت( چند مسیر که هرکدام نمایانگر ناوع  

ونقل با هزینه اولیه و متغیرهای متفااوت اسات،    خاصی از حمل

اسات،  ثابات و از قبال معلاوم     وجود دارد. مکان مشتریان نهایی

همچنین کل تقاضای مشتریان باید در هر دوره تاأمین گاردد و   

 آوری گاردد.  آنان نیاز بایاد در آن دوره جماع   کاالهای برگشتی 

 تواند افزایش یاباد.  ظرفیت تسهیالت در هر دوره فقط یکبار می

 تولیاد مجادد   یهاا بارا   خاود کارخاناه   در ایا شده  افتیباز مواد

فروختاه خواهاد    یخاارج  یهاا  به شرکت ایاستفاده خواهد شد 

 باشد. می 1دیاگرام کلی شبکه بصورت شکل .شد

 . فرمولبندی مسأله۳

1
Maximize Pr

(1 ir)

t t

t
t

Income Cost
ofit








                       (1) 

( * PR ) ( * PR )

( * PRI ) ( * PRV )

t jkt kt hkt kt

j k h k

git it gvt vt

g i g v

Income QJK QHK

QGI QGV t

 

  

 

 

 
(2) 

, 1 ,t 1 j, 1 j,t 1

l, 1 l,t 1 m, 1 m,t 1

h, 1 h,t

(1 X ) * (1 X ) (1 ) * Y (1 )

(1 ) * Z (1 ) (1 ) * U (1 )

(1 ) * W

t it i t it it i it jt t jt jt jt

i i j j

lt t lt lt lt mt t mt mt mt

l l m m

ht t it ht

h

Cost XO X XC X Y O Y Y Y C Y

ZO Z Z ZC Z UO U U UC U

WO W W WC

   

   

 

       

       

  

   

   

 1 g, 1 g,t 1(1 ) (1 ) *Q (1 )ht gt t gt gt gt

h g g

W QO Q Q QC Q       

 

(3.1) 

int int , 1 jnt jnt , 1 lnt lnt , 1

mnt mnt , 1 hnt hnt , 1 gnt gnt , 1

( ) (EY ) ( )

( ) ( ) ( )

in t jn t ln t

i n j n l n

mn t ih t gn t

m n h n g n

FEX EX EX FEY EY FEZ EZ EZ

FEU EU EU FEW EW EW FEQ EQ EQ

  

  

      

     

  

  

 

(3.2) 

( * ) ( * )ijt it iht it

i j i h

QIJ PC QIH PC  

 

(3.3) 

( *D ) ( *D )ijt jt iht ht

i j i h

QIJ QIH  

 
(3.4) 
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( *I ) ( *I )klt lt kht ht

k l k h

QKL C QKH C  

 

(3.5) 

( *D ) ( *D ) ( *D )lmt mt hmt mt gmt mt

l m h m g m

QLM C QHM C QGM C    

 

(3.6) 

lg( *R ) ( *R )t gt hgt gt

l g h g

QLG C QHG C  

 

(3.7) 

lg

( * ( *CIJ )) ( * ( *CJK ))
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( *

ijt ijtc ijtc jkt jktc jktc
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QKH HK QIH IH

QLG
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1 ,h,m (39)hmtc

c

HM t 
 

1 ,g,m (40)gmtc

c

GM t 

 
1 ,h,g (41)hgtc

c

HG t 

 
1 ,g,i (42)gitc

c

GI t 
 

1 ,g,v (43)gvtc

c

GV t 
 

, , j (44)ijt ijtc

c

QIJ M IJ t i 
 , j,k (45)jkt jktc

c

QJK M JK t 
 

,k, l (46)klt kltc

c

QKL M KL t  ,h,k (47)hkt hktc

c

QHK M HK t  

, ,h (48)iht ihtc

c

QIH M IH t i 
 lg lg , l,g (49)t tc

c

QLG M LG t 
 

, l,m (50)lmt lmtc

c

QLM M LM t 

 

,h,m (51)hmt hmtc

c

QHM M HM t 
 

,h,g (52)hgt hgtc

c

QHG M HG t 

 

,g,m (53)gmt gmtc

c

QGM M GM t  

,g,i (54)git gitc

c

QGI M GI t 
 ,g,v (55)gvt gvtc

c

QGV M GV t 
 

 

ln

lg

, , , , , , , , , , , , , , , ,

, , , , , , , 0,1 , , , , , , , v, , c, t

it int jt jnt lt t mt mnt gt gnt ht hnt ijtc jktc kltc hktc

ihtc tc lmtc hmtc hgtc gmtc gitc gvtc

X EX Y EY Z EZ U EU Q EQ W EW IJ JK KL HK

IH LG LM HM HG GM GI GV i j k l h g m n 

 (56) 

lg, , , , , , , , ,

, , , 0 , , , , , , , ,

ijt jkt iht hkt klt kht t lmt hmt hgt

gmt git gvt

QIJ QJK QIH QHK QKL QKH QLG QLM QHM QHG

QGM QGI QGV i j k l h g m v t 

 

(57) 

 مدل . آزمایش واعتبارسنجی ۴

افزار  نظور ارزیابی و اعتبارسنجی، مدل پیشنهاد شده در نرمبه م

GAMS های فرضی  سپس مسأله نمونه با داده .کد گردیده است

 Intel Core 2 Dou ی در ابعاد کوچک با رایانه همراه با پردازنده

2.40 GHz.حل گردید 

 نتایج. ۵

 ساتم یکال س  یهاا  ناه یونقل در هز با توجه به نقش عمده حمل

آن  یها ونقل و روش به حمل یشتریب تیها اهم سازمان رانیمد

ونقل با مساأله   نمودن مقوله حمل قیبا تلف قیتحق نی. ادهند یم

و  هاا که فاکتور کند یرا ارائه م یتر شبکه، مدل جامع یکربندیپ

ونقال را تحات کنتارل قارار      حمل ی وهیش رینظ یعوامل متعدد

حل  یها است که روش ازیمسائل با ابعاد بزرگتر ن ی. برادهد یم

 .ردیقرار گ شیو مورد آزما یطراح ،یفرا ابتکار ای یابتکار
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  A new approach in genetic algorithm for solving a non-linear controlling 

model in three-level supply chain 
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Baluchestan, Shirzaei@eng.usb.ac.ir 

Arezoo Ghahghaei Nezamabadi,Ph.D student, Alzahra University, arezoghahghaei@gmail.com 

Abstract: This paper proposes a non-linear controlling model in three-level supply chain. The 

proposed model consists of a manufacturer, a warehouse and two retailers. As nonlinear multi-level 

programming problems are much more difficult to solve, the proposed model was converted to two 

non-linear bi-level programming problems in order to make the model easier both to solve and to 

describe. The first model consists of warehouse’s objective function at its first level and the 

manufacturer at the second level. In the second model, retailers are the leader and warehouse is the 

follower. Bi-level programming has been investigated to be NP-hard problem. Numerous algorithms 

have been developed so far for solving bi-level programming problem; however, algorithm proposed 

in this paper is easier than other algorithms for solving this type of problems. We have a new approach 

in genetic algorithm.  

Keywords: supply chain, control, three-level modeling, genetic algorithm.  
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1.  INTRODUCTION 

Supply chain management is a logistic system. Decision 

maker needs to consider several factors; for example 

information sharing processes, supply chain structures and 

coordination levels. Therefore, inventory control problem 

has the important role in the field of decision making.   

 This paper proposes a controlling model in three-level 

supply chain consisting of a manufacturer, a warehouse 

and two retailers. As nonlinear multi-level programming 

problems are much more difficult to solve, the non-linear 

three-level model is converted to two non-linear bi-level 

programming problems. The first model consists of the 

objective function of the warehouse at its first level and 

the manufacturer at the second level. In second model, 

retailers are the leader and warehouse is the follower. 

Because of having the same level in two bi-level 

programming models, the optimal solutions are provided 

to satisfy both models’ constraint. 

2.  THREE - LEVEL SUPPLY CHAIN MODEL 

DEVELOPMENT 

There is a controlling model in three-level supply chain 

composing of a manufacturer, a warehouse and two 

retailers. The non-linear three-level model is converted to 

two non-linear bi-level programming problems. 

Warehouse level is the same in two models; therefore, this 

paper tries to find a solution for warehouse variables that 

are feasible in both solution space and can satisfy both bi-

level programming models constraints. 

A.  Assumption and notation 

In the models we assume: 

(i) Required materials are always 

available in manufacturer; 

(ii) The transporters have enough capacity 

to transport any of the batches to 

warehouse and retailers; 

(iii) The batch sizes in manufacturer 

are determined by warehouse; 

(iv) Products are delivered to retailers 

in unit sizes; 

(v) Mean demand at warehouse and 

retailers is variable; 

(vi) Backorder in warehouse and 

retailers is permitted; 

(vii) Transportation times are 

insignificant; 

(viii) The beginning inventory in 

warehouse and retailers is zero in 

each period. 

 

We use the following notations. 

Indices 

i      index for retailer (i=1,2) 

For manufacturer: 

Decision variables 

X    Rate of production in each period 

Parameters 

Cs   manufacturer’s production cost, including purchasing 

cost 

As   setup cost (ordering cost) 

k     percent of inventory holding cost per unit 

        CA   batching cost  

           For warehouse: 

Decision variables 

         dw   rate of demand at warehouse 

         IEw ending inventory at warehouse in each period 

         Lsw backorder value at warehouse 

         Q    lot size (units) determined by warehouse 

Parameters 

         Aw ordering cost at warehouse 

         hw   Inventory carrying cost per item 

         hitw unit holding cost in transit from manufacturer to 

warehouse 

         gw   unit transportation cost from manufacturer to 

warehouse 

         IBw  beginning inventory at warehouse  

         slw   unit lost-sale cost at warehouse 

         CDA cost for opening the batches 

           For retailers: 

Decision variables 

dRi    rate of demand at retailer i 

LsRi  backorder value at retailer i 

IERi  ending inventory at retailer i in each period 

Parameters 

         ARi   ordering cost at retailer i 

         hRi    Inventory carrying cost per item at each retailer 

         hitRi   unit holding cost in transit from warehouse to 

retailer i 

         gRi    unit transportation cost from warehouse to 

retailer i 

         slRi   unit lost-sale cost at retailer i 

         IBRi   beginning inventory at retailer i 

Mathematical formulation of this three-level controlling 

model is as follow: 

       ∑   
             ∑   

      (         )  

∑   
           ∑   

           ∑   
                (1) 

          
  

 
       (       )      

  

 
 

  
  

 
                                                                 (2) 

                        
  

 
   

  

 
          (3) 

S.t. 

                                                      (4) 

           ∑     ∑      ∑     
 
   

 
   

 
    (5) 

                                         

As nonlinear multi-level programming problems are 

much more difficult to solve, the proposed model was 

converted to two non-linear bi-level programming 

problems in order to make the model easier both to solve 

and to describe. In this paper, the first nonlinear bi-level 

model consists of a manufacturer and a warehouse. The 

upper level is to determine the optimal demand, batching 

size and backorder at warehouse to make total cost 
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minimum. 

The lower level of this model is to determine the optimal 

amount of production at manufacturer to make total cost 

minimum. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure.1. Methodology description 

 

The bi-level programming formulation of warehouse- 

manufacturer is as follows: 

(U)           
  

 
       (       )      

  

 
 

  
  

 
                                                          (6) 

(L)                         
  

 
   

  

 
       (7) 

      
                                                         (8) 
                     

 

The bi-level programming formulation of retailer- 

warehouse is as follows: 

(U)       ∑   
            ∑   

      (     

    )  ∑   
           ∑   

          ∑   
            

(9)                                                                            

 (L)          
  

 
       (       )      

  

 
 

  
  

 
                                                                 (10) 

     
           ∑     ∑      ∑     

 
   

 
   

 
                                                  

(11) 

                                      

3.  SOLUTION ALGORITHM 

Zeynep (2001) indicated that, in general, solving the bi-

level programming problem is difficult. One of the 

reasons is that bi-level programming models are an NP-

hard problem. It has been shown that even a very simple 

bi-level problem is still an NP-hard problem. To solve this 

problem, at first, the KKT conditions are applied to 

convert our bi-level programming models to single 

objective problems. 

We use genetic algorithm to solve these programming 

problems. In order to warehouse level is same in two 

models; we propose a new approach in genetic algorithm 

to solve both problems simultaneity. 

4.  NUMERICAL EXAMPLE 

The numerical example is surly very weak and the 

coefficients are only given.  

For illustrative purpose, models were solved by using the 

proposed GA that sets the parameter values through 

extensive experiments. These parameters are: population 

size =16, maximum number of generation =100, mutation 

rate =0.5, selection rate=0.5 and number of bits=8.   

It is assumed that there is a manufacturer, a warehouse 

and two retailers. The beginning inventory at warehouse 

and retailers is zero. In this model, the assuming value of 

the parameters is: 

Aw=20; hw=5; hitw=6; gw=4.5; slw=10; Cs=10; As=30; 

k=0.1; Ar=25; hr=6; gr=5 hitr=8.5; slr=12.5; CDA=6; 

CA=10 

Note that dw, IEw and lsw are common variables in two bi-

level programming models and attempt to provide optimal 

solutions that satisfy both model’s constraint set, is 

presented. 

The MATLAB software is applied. 
Table1. Optimal solution for warehouse-manufacturer model  

x
*
 d

*
w Q

*
 ls

*
w μ IE

*
w 

14.745
1 

2.352
9 

19.68
6 

2.274
5 

9.6470
6 

7.215
7 

 
Table2. Optimal solution for retailer-warehouse model  

d
*

R1  d
*

R2 IE
*
R1 IE

*
R2 LS

*
R1 LS

*
R2 

2.1961 0.2745 3.0588 0.902 5.1373 1.2941 
IE

*
w ls

*
w d

*
w Q

*
 μ

*
2  

7.2157 2.4706 2.4314 2.8235 8.4706  

 

This results show that the value of same variables, d
*
w , 

ls
*
w and IE

*
w , in to two bi-level models is very close to 

each other; So this show application and feasibility of our 

proposed approach to solving non-linear three-level 

supply chain.  

5.  CONCLUSION 

In this paper a non-linear controlling model in three-level 

supply chain was proposed which includes a 

manufacturer, a warehouse and two retailers. As nonlinear 

multi-level programming problems are much more 

difficult to solve, we converted non-linear three-level 

programming problem to two non-linear bi-level 

programming problems to make it easier to solve and 

describe. The first model consists of the objective function 

of the warehouse at its first level and that of the 

manufacturer at the second level. In the second model, 

retailers are the leaders and warehouse is the follower. To 

solve the model, we applied KKT conditions and genetic 

algorithm.  
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ای در حالت وجود چندین سه مرحله  تامینزمانبندی یکپارچه زنجیره

 کننده و در نظرگرفتن حمل و نقلتامین
 Alijavid90@Gmail.com، دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده صنایع تهران جنوب *علی سلیمانی جاوید

     fjloy@ut.ac.irعلمی دانشکده صنایع، دانشگاه تهران   هیأتفریبرز جوالی، عضو 

 tavakoli@ut.ac.irعلمی دانشکده صنایع، دانشگاه تهران   هیأتعضو رضا توکلی مقدم، 

تامین در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. به عالوه تامین به موقع نیازهای مشتریان نگرش مدیریت زنجیره  :چکیده

ها برای بدست آوردن رضایت مشتری سعی در پاسخگویی به نیاز مشتریان در زمان امروزه از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. سازمان

کنندگان و شرکت سازنده طراحی شده است. تابع کنندگان، توزیعای شامل تامینمرحلهدر این تحقیق  یک مدل ریاضی سه  مقرر دارند.

های تولید کنندگان با توجه به قابلیت خود دارای سرعتهدف کمینه سازی میزان تاخیر نسبت به موعد مقرر تحویل می باشد. تامین

د. وسائل نقلیه پس از تحویل کاال به شرکت سازنده مجددا برای باشند. همچنین زمان محدودی در اختیار شرکت سازنده هستنمتفاوت می

حمل محموله جدید آماده می باشد. شرکت سازنده نیز دارای خطوط تولید موازی می باشد. هر سفارش دارای زمان بارگیری و عملیات 

 باشد. امکان بریدگی در انجام سفارشات وجود ندارد.مخصوص به خود می

 .زنجیره تامین، زمانبندی، یکپارچگی :کلمات کلیدی

 مقدمه .1

ها  یر سفارشسازی زمان تاخ یکپارچه بمنظور کمینهزمانبندی 

 باشد. امروزه مورد توجه می

 ها و متغیرهای تصمیمها، پارامترمعرفی اندیس .2

 ,متغیرهای تصمیم( 2.2

ام تخصیص یابد برابر  sبه تامین کننده  iاگر سفارش       :  

: اگر در       باشد.و در غیر اینصورت برابر با صفر می 1با 

اولویت  wنسبت به سفارش  iکنندگان، سفارش مرحله تامین

 باشد.میو در غیر اینصورت برابر با صفر  1داشته باشد برابر با 

 در مرحله اول i: زمان تکمیل سفارش      

ام آماده حرکت از شرکت k: زمانی که وسیله نقلیه       

کنندگان، جهت بارگیری سازنده به سمت ناحیه تامین

 ام خود است.bسفارشات متعلق به محموله 

 kامین محموله از وسیله نقلیه  bبه  i: اگر سفارش         

 .می باشد 1تخصیص یابد، برابر با 

 در مرحله دوم iزمان تکمیل سفارش :      

برود  tروی ماشین  iبالفاصله بعد از کار  j: اگر کار       

 شود.باشد و در غیر اینصورت برابر با صفر میمی 1برابر با 

ام تخصیص یابد tام به ماشین )خط تولید(  i: اگر سفارش      

 شد. می باشد و در غیر اینصورت صفر خواهد 1برابر با 

برای بارگیری روی وسایل  i: زمان آماده بودن سفارش      

 نقلیه در پایان مرحله اول.

 : میزان تاخیر هریک از سفارش ها از موعد تحویل     

 ( پارامترهای مدل2.2
n تعداد سفارشات : 

m تعداد تامین کنندگان : 

l تعداد وسایل نقلیه : 

 امk: سرعت وسیله نقلیه     

  
 امsکننده : سرعت تولید تامین  

: میزان ظرفیت اشغال شده توسط هر سفارش) برحسب    

 واحد(

ام جهت حمل k: ظرفیت حمل وسیله نقلیه      

 سفارشات به شرکت سازنده

 کنندگاندر مرحله تامین i: زمان پردازش سفارس    

dis کنندگان تا شرکت سازنده: فاصله بین تامین 

 .tام بر روی خط تولید i: زمان بارگذاری سفارش     

 .tام برروی خط تولید i: زمان انجام پردازش سفارش            

 ام.i: موعد تحویل سفارش     

 

 مدل ریاضی .2
Min Z= ∑   

 
                               OBV 

  ∑    
 
    = 1         i = 1,2,...,n                               1 

      
  

    
 - M(1-   )                     i = 1,2,...,n         2 

                                                                S = 1,2,...,m 

 

     + M (2+    -     -    ) ≥     + 
  

  
                 3                                                                                                             

    + M (3-    -     -    ) ≥     + 
  

  
     

  i,w = 1,2,…,n        S = 1,2,…,m    

       

    = 0                    i , w = 1,2,…,n                 4 
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                                         i ≥ w 

 

    ≥                        i = 1,2,…,n                           5  

     ≥      + 
   

  
 – M (1-    )     i = 1,2,…,n         6 

                                                    k = 1,2,…,l 

                                                    b = 1,2,…,n   

   

     = 0                                      k=1,2,…,l           7 

 

    ≥     + 
   

  
 – M (1- ∑     

 
   )   i= 1,2,…,n     8 

∑   
   ∑      

 
   = 1                     i=1,2,…,n         9 

∑     
 
    ≤                         k = 12,…,l       10 

                                                             b = 1,2,…,n 
 
         ≤     + M (1-    )        i = 1,2,…,n      11 

         ≥     - M (1-    )         k = 1,2,…,l 

                                                             b = 1,2,…, n-1) 

 

∑         
 
    ≤ M*∑     

 
          k = 1,2,…,l     12 

 

     ≥                                          i = 1,2,…,n      13 

 

∑   
   
   

 ∑     
 
    = 1                      j=1,2,…,n        14 

∑     
 
   
   

=                                j=1,……..,n       15 

    ≥      +    *    +    *          i = 1,2,…,n         16 

   ≥                                      i=1,2,…,n          17 

هفا را دنبفال   سازی میزان دیرکرد هریک از سففارش تابع هدف کمینه

بیان میکند که هرسفارش تنها بفه یفک تفامین    1محدودیت . کندمی

تفاری  تکمیفل هفر    ارتباط بین  2محدودیت  یابد.کننده اختصاص می

کنندگان و کنندگان را با سرعت تولید تامینسفارش در مرحله تامین

مدت زمان مفورد نیفاز بفرای پفردازش هرسففارش در نظفر میگیفرد.        

فرض عدم انجفام همزمفان چنفد سففارش      3های مجموعه محدودیت

مربوط به میزان  4محدودیت  دارد.کننده را بیان میتوسط یک تامین

 دهفد.. زم در دسترس بودن تامین کننفده را نشفان مفی   مدت زمان ال

کنفد.  مقداری از متغیرهفای زائفد مسفاله را حفذف مفی      5محدودیت 

کند که زمفان بفارگیری سففارش بزرگتفر و یفا      بیان می 6محدودیت 

مساوی با زمان آماده بودن وسیله نقلیه بفه عفالوه مفدت زمفان طفی      

مان آمفاده بفودن هفر    ز 7محدودیت  باشد.کننده میمسافت تا تامین

 کند.وسیله نقلیه برای حمل محموله اول خود را برابر صفر تعیین می

رابطه بین زمان بارگذاری هر سفارش با زمان تکمیل آن  8محدودیت 

کننفدگان تفا شفرکت    در مرحله دوم را با توجه به مسافت بین تفامین 

بفه یفک    iاختصفاص سففارش    9محفدودیت   گیرد.سازنده درنظر می

 کنففدله نقلیففه و بففه یففک محمولففه از آن وسففیله تضففمین مففیوسففی

هفای اشفغالی توسفط    کوچکتر بودن مجموع ظرفیفت  11محدودیت .

های محموله از ظرفیفت وسفیله نقلیفه کفه محمولفه روی آن      سفارش

رابطفه   11مجموعفه محفدودیت    گیفرد. شود را درنظفر مفی  حمل می

ه یفک  هفای تخصفیص داده شفده بف    تساوی بین زمان تکمیل سفارش

وسیله نقلیه و زمان آماده بفودن آن وسفیله نقلیفه بفرای جمفع آوری      

 دارد.های تخصیص داده شده به محموله بعفدی را بیفان مفی   سفارش

ام از  -b+1هفا بفه محمولفه    عدم اختصفاص سففارش   12محدودیت 

ام آن سفارشفی تخصفیص    bدرصورتیکه به محمولفه   kوسیله نقلیه 

نشفان میدهفد کفه     13محدودیت  گیرد.داده نشده باشد را درنظر می

های شرکت سازنده باید بزرگتفر مسفاوی   زمان بارگذاری روی دستگاه

 14محفدودیت   .هفا بفه شفرکت سفازنده باشفد     زمان رسیدن سفارش

تضمین میکند کفه هرکفار تنهفا در یفک مکفان و روی یفک ماشفین        

-پردازش شود)ترتیب انجام کارها روی خطوط تولید را مشخص مفی 

 kچنانچفه بفه ماشفین     jکند که کار مشخص می 15ودیت کند محد

تخصیص یابد باید بالفاصله بعد از پایان کار ماشین بفرای انجفام کفار    

زمان تکمیل هرکار را بزرگتفر یفا مسفاوی     16محدودیت  آماده باشد.

 دهفد. سفازی کفار روی ماشفین قفرار مفی     زمانهای پفردازش و آمفاده  

ا موعفد از پفیت تعیفین شفده     زمان تکمیل کارها را بف  17محدودیت 

 کند.انجام کار مقایسه می

 نتیجه گیری .4
، به طراحی مدلی یکپارچه بمنظور زمانبنفدی زنجیفره   تحقیقدر این 

تامین سه مرحله ای شامل تامین کننفدگان، ناوگفان حمفل و نقفل و     

سفازی  است.. هدف ایفن شفرکت کمینفه   شرکت سازنده پرداخته شده

باشفد. رضفایت   از سفارشفات مفی   مجموع میفزان تفاخیر در هفر یفک    

اسفت. همچنفین   مشتریان در زنجیره تامین مفورد نظفر لحفاد شفده    

فرضیاتی مطابق با واقعیات موجود همچون حجم سفارشفات، سفرعت   

وسیله نقلیه، سرعت تامیین کننده، زمان بارگذاری روی ماشین هفای  

 است.سازنده و... درنظر گرفته شده
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Abstract: This paper presents a neural network based on NCP function to solve a class of nonconvex nonlinear op-
timization (NCNO) problems. The proposed neural network is a gradient model, which is constructed with an NCP
function and an unconstrained minimization problem. The main feature of this neural network is that its equilibrium
point coincides with optimal solution of the original problem. By utilizing a suitable Lyapunov function, it is shown
that the proposed neural network is Lyapunov stable and convergent to an exact optimal solution of the original prob-
lem. Finally, an example is given to show the good performance and the applicability of the neural network.
Keywords: Neural network, Nonconvex optimization, NCP function, p-Power convexification method, Stability, Con-
vergent.

1 INTRODUCTION

Nonlinear optimization problems play an important role
in numerous applications in science and engineering in-
cluding signal and image processing, function approxi-
mation, optimal control, pattern recognition, and so on.
Many researchers dealt with solving NCNO problem by
numerical procedures in the past decades (see [1]). On
the other hand, since the neural networks based on circuit
implementation have massively paralleled distributed, are
more competent. In recent years, neural networks for
solving mathematical programming problems have at-
tracted attention in the literature (see [2] and [3]).

Motivated by the above discussions, in this paper, fol-
lowing the Karush-Kuhn-Tucker (KKT) optimality con-
ditions and the NCP function, we present a novel neural
network for solving constrained NCNO problems. The
proposed neural network is proved to be locally asymp-
totically stable and convergent to a local optimal solution
of the original problem.

2 PROBLEM FORMULATION AND PRELIMINARIES

Consider the following NCNO problem:
min f(x)
s.t. g(x) ≤ b,

x ∈ X,
(1)

where f : Rn → R, g(x) = (g1(x), . . . , gm(x))T is an
m-dimensional vector-valued function of n variables, the
functions f, g1, . . . , gm are assumed to be twice continu-
ously differentiable but not necessarily convex, b ∈ Rm

and X is a nonempty closed set in Rn. Also, we as-
sume that f is positive on X , gj , j = 1, ...,m are
nonnegative on X , and bj , j = 1, ...,m, are positive.
Throughout this paper, we assume that J = {1, ...,m},
J(x) = {j ∈ J |gj(x) = bj} and the problem (1) has a

unique optimal solution. To derive the main results, it is
necessary to recall some preliminary results.

Consider the p-power problem which is equivalent to
problem (1)

min [f(x)]p

s.t. [gj(x)]
p ≤ bpj , j ∈ J,

x ∈ X,
(2)

with p ≥ 1. Also, we consider the p-power Lagrangian
function associated with (2)

Lp(x, µ) = [f(x)]p +
m∑
j=1

µj
p{[gj(x)]

p − bpj}, (3)

where µp = (µ1
p, ..., µ

m
p ) ≥ 0 is p-power Lagrangian

multiplier.

Theorem 2.1 ([5]). Let x∗ be a local optimal solution
of (1). Assume that J(x∗) ̸= ∅, x∗ is a regular point,
and, x∗ satisfies the second-order sufficiency conditions
[4]. Then there exists a q > 0 such that the Hessian ma-
trix of the p-power Lagrangian function, ∇2Lp(x

∗, µ∗
p),

is positive definite when p > q.

Definition 2.2. A function ϕ : R2 → R is called an NCP
function if it satisfies

ϕ(a, b) = 0 ⇔ a ≥ 0, b ≥ 0, ab = 0.

In this paper, we use the Fischer-Burmeister function,
which is defined as

ϕFB(a, b) =
√

a2 + b2 − a− b. (4)

3 NEURAL NETWORK MODEL

In this section, we first see that the KKT conditions of the
p-power problem is equivalent to an unconstrained min-
imization problem with objective energy function. Next,

∗Corresponding Author
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we present a recurrent neural network based on NCP
function for solving NCNO problem.

Let us assume that x ∈ intX . Hence the KKT condi-
tions for problem (2) can be written as

∇xLp(x, µp) = 0,

µp ≥ 0, bp − [g(x)]p ≥ 0,

µT
p ([g(x)]

p − bp) = 0.

(5)

Now consider the mapping Φ : Rn+m → Rn+m defined
as follows:

Φ(w) =


∇xLp(x, µp)

ϕFB(b1
p − [g1(x)]

p
, µ1

p)
...

ϕFB(bm
p − [gm(x)]

p
, µm

p )

 . (6)

We note that Φ is locally Lipschitz continuous. From
Definition 2.2 we can derive that the KKT conditions (5)
is equivalent to the following unconstrained minimization
problem:

minF (w) =
1

2
∥Φ(w)∥2, (7)

where F (w), w = (x, µp) ∈ X × Rm
+ , is a semismooth

merit function, and Φ(w) is defined as (6). Applying the
steepest descent method, we propose a neural network for
solving the p-power problem (2) by the following nonlin-
ear dynamical system

dw(t)

dt
= −λ∇F (w), w(t0) = w0, (8)

where λ > 0 is a scaling factor.

Assumption 1. To avoid the singularity of ∇Φ(w), we
assume that the gradients ∇[gj(x)]

p, j ∈ J(x), are lin-
ear independent.

4 STABILITY AND CONVERGENCE ANALYSIS

In this section, we study stability properties for the neu-
ral network whose dynamics is described by the nonlinear
differential equations (8).

Theorem 4.1. i) If w∗ =
(
x∗T , µ∗

p
T
)T

is a KKT point of
p-power problem, then w∗ is an equilibrium point of (8).
ii) Under the Assumption 1, if w∗ is an equilibrium point
of (8), then w∗ is a KKT point of p-power problem.

Theorem 4.2. i) For any initial point w(t0) ∈ Ω =
X × Rm

+ , there exists a unique maximal solution w(t),
t ∈ [t0, τ (w0)) for the neural network (8).
ii) If the level set

L (w0) =
{
w ∈ X × Rm

+ |F (w) ≤ F (w0)
}

is bounded, then τ (w0) = +∞.

Theorem 4.3. Let w∗ be an isolated equilibrium point of
(8). Then w∗ is locally asymptotically stable for (8).

5 A NUMERICAL EXAMPLE

In this section an example is provided to illustrate the
effectiveness and efficiency of the proposed neural net-
work.

Example 5.1. Consider the following NCNO problem:
min 1 + (x1 − 1.5)(x2 − 1.5)

s.t.


2x1 − x2 + 2 ≤ 3,
x2 + 1 ≤ 2,

x ∈ X = [0, 1.5]
2
.

The optimal solution to this problem is x∗ = (1, 1). We
use the proposed neural network in (8) to solve this prob-
lem. Fig. 1 illustrate the phase diagram of state trajecto-
ries (x1(t), x2(t))

T based on (8) with 10 various initial
points.

0 0.5 1 1.5
0

0.5

1

1.5

x1

x
2

x
∗

Figure 1: Phase diagram of the neural network (8) with 9 various initial
points in Example 5.1.

6 CONCLUSIONS

Based on the p-power transformation, KKT optimality
conditions and Fischer-Burmeister function, this paper
has presented a novel gradient-based neural network for
solving constrained NCNO problems. The principal ad-
vantages of the proposed neural network are its robust-
ness in hardware implementation and its simple structure.
Simulation results on a numerical example have shown
that the proposed neural network is reliable and very effi-
cient.
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         مسائل حل یافته براي انقباض مخروطی بهبود تعاملی روش یک       
  مختلط ي صحیحسازي چند معیارهبهینه

 nasimnasrabadi@birjand.ac.ir، دانشگاه بیرجند،هیأت علمی، عضو آبادينسیم نصر
  javanmard@birjand.ac.ir،، دانشگاه بیرجندعملیاتدرارشد تحقیق کارشناسی دانشجوي ،*جوانمردمسلم 

بهینه سازي چند  مسائل حل براي و انقباض مخروطی ي مرجعمبتنی بر روش نقطه تعاملی یک روش مقالهدر این  :چکیده
 باشد، روش تعاملی ارائه شده نانزولیبا فرض اینکه تابع ارزش تصمیم گیرنده شبه مقعر و . شودارائه می صحیح مختلط يمعیاره

پارتو بهینه طریق روش انقباض مخروطی یک جواب  از و ي مرجع انتخابی توسط تصمیم گیرندهبا توجه به نقطه در هر تکرار
و مفروضات مساله با خاصیت تعدي  هاي دودویی،مده به کمک مقایسهآبدستي پارتو بهینههاي همچنین جواب. کندارائه می

  .یابندبخش ادامه میتکرارها تا رسیدن به یک جواب رضایت .شوندمرتب می یک ترتیب کلی
دودویی يمقایسهي مرجع، مخروط، ، روش نقطهپارتو بهینه جواب تابع ارزش، :کلمات کلیدي

                                                        
ارائھ دھنده*  

  مقدمه .1
                                                         :در نظر بگیرید زیر را يمساله بهینه سازي چند معیاره

푀푎푥    푢(푔)                                                                        (1)       
    s.t.    푔 ∈ 퐹 

푔که در آن  ∈ 푅 باشد کـه بایـد بیشـینه    بردار توابع هدف می
 شود و 

퐹 = 푔 푔 ≤ 푓(푥), ℎ(푥) ≥ 0, 푥  ∈ ℤ, 푗 ∈ 퐽           (2) 
ــارناحیــه 푥 ،ي شــدنی در فضــاي معی ∈ 푅  ــردار متغیرهــاي ب

ℎتـــابع تصـــمیم،  ∈ 푅 ،تـــابع مقعـــر 푓 ∈ 푅  روي دامنـــه
{푥|ℎ(푥) ≥ مـی   {푛 ,…,1}نیز زیر مجموعـه اي از   J مقعر و {0

بق معمـول  اطم براي مساله فوقپارتو بهینه جواب مفهوم . باشد
푢 کنـیم تـابع  فرض میهمچنین  .شودتعریف می ∶ 푅  ⟶  푅 

در این مساله نانزولی و شبه که  باشدتابع ارزش تصمیم گیرنده 
نویسـیم  ارجـح اسـت و مـی    푞بـر   푝 گوئیم. شودمقعر فرض می

 푝 ≻ 푞 هرگاه푢(푝) > 푢(푞).  
푔رض کنیـد  ف. 1قضیه , 푔 ∈ 퐹   کـه  طـوري بـه푔 ≻ 푔 .  بـا

اري گـذ و نمـاد  푢شبه مقعـر بـودن تـابع ارزش     و فرض نانزولی
푑 = 푔 − 푔 داریم:  

0به ازاي هر ) الف ≤ 휃 ≤ 1، 푢(푔 + 휃푑) ≥ 푢(푔 )،  
  و 
휇به ازاي هر ) ب ≥ 0، 푢(푔 − 휇푑) ≤ 푢(푔 ) < 푢(푔 ).  

  .شود مراجعه [1]به  .برهان
푔هــر ازايبــه کنــد کــهبیــان مــیقضــیه فــوق  , 푔 ∈ 퐹 کــه  

푔 ≻ 푔 ،푑 = 푔 − 푔  ي یک جهت ترجیحی در نقطـه푔 
푔 کـه  푔هـر  ازايبـه است و نیـز   − 휇푑 푔 ≤ ،푔   ي یـک نقطـه

 푔 بـه سـمت   푔با حرکـت از  است، زیرا  푔غیرمجاز نسبت به 

بـراي   دتوانـ مـی  همچنین قضیه فوق .یابدنمیتابع ارزش بهبود 
غیرمجاز در هر  ک جهت ترجیحی و  بیش از یک نقطهبیش از ی

푔 ∈ 퐹 مفهــوم انقبــاض  اصــلی ایــن نکتــه، ایــده .تعمــیم یابــد
ایـن   .اسـت  (1)نظر براي حل مساله الگوریتم موردمخروطی در 

ي با ایـده  ي مرجعتم تعاملی مبتنی بر نقطهالگوریتم یک الگوری
و  بیـان شـده   2ابتـدا در بخـش   باشد کـه  انقباض مخروطی می

  .شودبه تفصیل توضیح داده می 3سپس در بخش 
  و انقباض مخروطی مرجع الگوریتم تعاملی نقطه .2

휏 قـرار دهیـد   ):مقـداردهی اولیـه  (گام صفر = نقطـه   و هـیچ  1
푔شدنی  ∈ 퐹 را رد نکنید.  

نقطه ي مرجع  휏متناظر با تکرار  ):ي مرجعنقطهتعیین (گام یک
푔 را اختیار کنید.  

 ، (3)با حـل مسـاله بهینـه سـازي      ):ي پارتونقطهتعیین (گام دو
در این مساله عالوه بر  .را بدست آورید 푔دي پارتوي جدینقطه

3)ي شدنی در فضاي معیارقید ناحیه − نیز قیـد مربـوط     و (1
3) به نقطه مرجع −  .دنـ دو دسته قید دیگـر نیـز وجـود دار    (2

متعلـق بـه     –دسته اول قیودي هستند کـه نقـاط غیـر مجـاز     
کنند و دسته دوم یک قید را خارج می  -هاي غیر مجاز مخروط

ي حاصـل رو  کند جواب پارتو بهینهتحدب اسب که تضمین می
푔  ي نقاطاگر همه .به بهبود است ∈ 퐹 توقـف  شده باشـند  رد ،

 .اســت جــواب بهینــهحاصــل ي پــارتوي بهتــرین نقطــه. کنیــد
ي هـا ي جـواب ارتوي حاصل در بین همـه همچنین اگر جواب پ

  .، توقف کنیداست بخشگیرنده رضایتاز نظر تصمیم موجود
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بـا  را   푔پـارتوي جدیـد   نقطـه  ):هـاي دودویـی  مقایسه(گام سه

-نقـاط  ازترتیـب کلـی    یـک  تـا  ایسه کنیدهاي قبلی مق جواب
ي دودویـی را  هامقایسه تعداد. حاصل شود τ≤νبراي  푔پارتوي

نیـز خاصـیت تعـدي    موجـود و   ترتیب کلـی توان با توجه به می
   .کاهش داد
 طبق مقایسه هاي دودویـی مجموعـه   ):نقاط غیرمجاز(گام چهار

یـک  . هاي غیرمجاز را براي تکـرار بعـدي بهنگـام کنیـد    مخروط
    .افزوده و به گام یک بازگردید τ واحد به شمارنده

  الگوریتمتشریح . 3
از  푔ي پـارتوي  نقطـه : تعیین ناحیـه غیرمجـاز   چگونگی .1.3

، فـرض کنیـد   τتکـرار   در شـروع . را در نظر بگیرید τ <νتکرار 
}푑{ جهت هاي ترجیحی در  يمجموعه푔 مخروط غیر  .باشد

مخـروط    –훬کـه   شـود طوري تعریف مـی  푔در 훬ترجیحی 
و همـه بردارهـاي   } 푑{ترجیحی تولید شده توسط جهت هاي 

 نتیجـه تـوان  مـی  1قضـیه   بـه کمـک   بنابراین .باشد 푔یکه در 
ــت ــه گرف ــر  ک ــروط غی ــاز مخ ــه در مج ــورت   푔ي نقط بص

= 푔 + 훬}푔|푔 ≤ 푔 − ∑ 휇 푑 , 휇 ≥  .مـــی باشـــد } 0
بنـابراین بـراي   . باشـد  훬 مخروط دوگـان  훬حال فرض کنید 

푔هر + 훬 푔 휆و هـر   ∋ ∈ 훬   داریـم휆(푔 − 푔 ) ≤ لـذا  . 0
푔ي شدنی نقطه ∈ 퐹  در تکرارτ     غیرمجـاز اسـت هرگـاه بـراي 

푔 داشـته باشـیم   ،νحداقل یـک   ∈ 푔 + 훬 و یـا  بـراي هـر      
휆 ∈ 훬  ،휆(푔 − 푔 ) ≤ 푔بنــابراین جــواب شــدنی. 0 ∈ 퐹   در

 حـداقل یـک  ، τ <νهـر  ازايبـه اگـر  تنهاواگر مجاز است τ تکرار
휆 ∈ 훬  کـه طـوري وجود داشته باشد بـه 휆(푔 − 푔 ) > بـا   .0

푖براي 휆فرض اینکه  = 1, … , 푛 هاي راسی مخـروط جهت훬 
휆باشند که بصورت  푒 = ، شـرط مجـاز   انـد سـازي شـده  لنرما 1

푔بودن نقطه ∈ 퐹    3)بـا قیـود − 3)و  (3 −  (3) در مسـاله  (4
   .شودنشان داده می

بـا   :بهینه ارتوپتعیین یک جواب  سازي برايمساله بهینه .2.3
푀فرض اینکه  > 휖یـک عـدد مثبـت خیلـی بـزرگ و       0 > 0 ،

휖 > کافی کوچک باشند، مسـاله زیـر در   اعداد مثبت به قدر  0
  :شودحل می  푔يیافتن جواب پارتو بهینه براي τتکرار 

 푀푖푛  휃 − 휖 ∑ 휇                                                          (3)   
 s.t.  
        푔 ∈ 퐹                                                                 (3 − 1) 
 
         푔 = 푔  − 휃푒 + 휇 , 휇 ≥ 0                             (3 − 2) 
 

      푀푧 ≥ 휖 − 휆 푔 − 푔                                 (3 − 3) 
       

  
        ∑ 푧 ≤ 푛 − 1, 푧 ∈ {0,1}                             (3 − 4) 
 

        푔 = 훼 푔
 

                                                    (3 − 5) 

      

       훼 = 1, 훼 ≥ 0.                                           (3 − 6) 

          
ي مساله فوق نشدنی باشد، به این معنی است که هیچ نقطه اگر

در چنین حـالتی توقـف کـرده و بهتـرین      .وجود ندارد  푔 مجاز
�푔 ينقطه در مجموعه �

흂 흉جواب بهینه انتخاب می  ، به عنوان
   . شود

 پـارتو بهینـه  در صورت شدنی بودن، جواب  (3) مساله. 2قضیه
   . کندتولید می

  .شود مراجعه [2]به  .برهان
 گیريبحث و نتیجه. 4

یک الگوریتم تعاملی با استفاده  الگوریتم ارائه شده در این مقاله
ي ي مرجع است که در هر تکرار با توجه به نقطـه از روش نقطه

 بهینهپارتو ئه می دهد، یک جواب امرجعی که تصمیم گیرنده ار
جواب پارتوي تولید شده در هر  .کندتولید می (3)با حل مساله 

تکرار به تصمیم گیرنده ارائه می شود و در صورت عدم رضـایت  
تکـرار   ي را تعیین کرده و الگـوریتم ي مرجع تکرار بعدوي نقطه

بـا   تولیـد شـده در هـر تکـرار    ي پارتو بهینههاي جواب. شودمی
مقایسه هاي دودویی  شوند و به کمکجوابهاي قبلی مقایسه می

بدسـت   هـا ي ترتیب کلـی بـراي آن  یک رابطه و خاصیت تعدي
نکته اساسی در الگوریتم ارائه شده استفاده از فرض شبه . آیدمی

ین صورت کـه در  مقعر بودن تابع ارزش تصمیم گیرنده است بد
کـه مخـروط غیرمجـاز را     هاي غیرمجازجواب مجموعه هر تکرار

شده و با یک ایـده انقبـاض مخروطـی     هنگامب دهند،تشکیل می
-که جواب پارتوي بعدي را تولید می (3)ي شدنی مساله ناحیه

اطمینـان   1همچنین بـا اسـتفاده از قضـیه    . کندکند، تغییر می
ار ي تولید شده در هر تکـر شود که جواب پارتو بهینهحاصل می
تر الگوریتم ارائه به همگرایی سریع این مطلب یابد، کهبهبود می

  .شده، می انجامد
  مراجع. 5

[1]  P.  Korhonen., J. Wallenius, and S. Zionts,“ Solving the discrete       
       multiple criteria problem using convex cones,” Man. Sci. vol. 30.     
     pp. 1336-1345, 1984. 
 
[2]   M. Kallio and M. Halme, “Cone contraction and reference point      
        methods for multi-criteria mixed integer optimization,” Eur. J. of    
      Oper. Res. vol. 229 (3). pp. 645-653, 2013. 
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 DEAدر روش  ی کارارگیمیواحد تصم تعیین یبرا دیجد یخط یزریمدل برنامه
 b_ebrahimi@jdsharif.ac.ir ؛ (ACECR) عیصنا یگروه مهندسبهلول ابراهیمی، دانشجوی دکتری، پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی شریف، 

   rahmanimr@yahoo.com ؛ (ACECR) عیصنا یگروه مهندس، دانشیار پژوهشی، پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی شریف، *مرتضی رحمانی

 khakzar@jdsharif.ac.ir ؛ (ACECR) عیصنا یگروه مهندس، شریفاستادیار، پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی ، روئیمرتضی خاکزار بف

کارا را از بین  (DMU)گیری تصمیمگیرنده نیاز دارد تا یک واحد فرد تصمیم (DEA)ها در بعضی از کاربردهای روش تحلیل پوششی داده چکیده:

DMU ها انتخاب نماید. برای این منظور در روشDEA  به تعدادDMUشود تا ها مدل نوشته و حل میDMU های کارا و ناکارا مشخص شوند. لذا با

ریزی خطی، یک مسئله برنامه تنهاارائه شده است که با حل  یمدل جدید حاضر شود. در مقالهحجم محاسبات زیاد می، هاDMUزیاد شدن تعداد 

 DEAپذیری مدل توان به کاهش حجم محاسبات و افزایش قدرت تفکیککند. از مهمترین مزایای این مدل میکارا را مشخص می DMUحداقل یک 

 استاندارد مقایسه شده است. DEAو نتایج با روش  بکار رفته کنندهتامین 81از بین  کنندهبرای  انتخاب بهترین تامین ارائه شده اشاره نمود. مدل

                                                           

 *ارائه دهنده

 مقدمه .1
 Error! Reference source not نز و کوپر و رودزرچا 8791در سال 

found. ریزی ریاضی، مدل با استفاده از برنامهCCR پس  از   .را ارائه دادند

 Error! Reference source notآن بنکسسر و چسسارنز و کسسوپر   

found. مدل  8711در سالBCC ها اسسا  روش را ارائه دادند. این روش-

هسسا هسسای ریرپسسارامتری قسسرار گرفتنسسد و تحسست لنسسوان تحلیسسل پوششسسی داده

 نامگذاری شدند. 

گیرنده نیاز دارد تسا یسک   فرد تصمیم DEAدر بعضی از کاربردهای مدل      

ین واحسدهای  استاندارد، برای تعی DEAواحد کارا را مشخص نماید. در روش 

گیری مدل نوشته و حل شسود. بسا   کارا و ناکارا باید به تعداد واحدهای تصمیم

بر شده و بار محاسسبات  گیری این امر زمانزیاد شدن تعداد واحدهای تصمیم

ریسزی خطسی جدیسد ارائسه     افزایش خواهد یافت. در این مقاله یک مدل برنامه

دارد یک واحسد کسارا را مشسخص    گیرنده نیاز شود تا زمانی که فرد تصمیممی

کند از این مدل استفاده کند. با بکارگیری این مدل حجم محاسبات به شدت 

 یابد.کاهش می

 مدل پیشنهادی .2
خروجسسی  mتعسسداد واحسسدهای مسسورد ارزیسسابی بسسا تعسسداد     kفسسرک کنیسسد  

),...,,,( 321 miiiii yyyyY  ،ki ,...,3,2,1  وn  ورودی

),...,,,( 321 njjjjj xxxxX  ،kj ,...,3,2,1   باشسسد. مسسدلCCR   بسسرای

 :باشد( می8به صورت )ام o-ارزیابی واحد 

),,...,(کسسسه در آن  21 muuuU   و),...,,( 21 nvvvV   بسسسه ترتیسسس  وزن

 لددی مثبت و کوچک است.  باشد. ها میها و خروجی)اهمیت( ورودی

(1)  
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ام کارا o-بعد از حل مدل فوق، چنانچه مقدار تابع هدف برابر یک باشد، واحد 

و در ریر این صورت )کمتر از یک( ناکار خواهد بود. مدل فوق هربار برای هر 

شود تسا کسارا و یسا ناکسارا بسودن تمسامی       یک از واحدها نوشته شده و حل می

 دل نوشته و حل شود.بار م kواحدها مشخص شود. لذا باید به تعداد 

ام کارا خواهد بود اگر و o(، در جواب بهینه این مدل واحد 8با توجه به مدل )

 تنها اگر:
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 ام ناکارا باشد خواهیم داشت:o-لذا در صورتی که واحد 
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*فرک کنید 
od  میزان ناکارایی واحد-o:ام باشد، در این صورت داریم 
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* 0  (1) 

123حال فرک کنید  ,,,..., ddddk    8به ترتی  میزان ناکسارایی واحسدهای ،

ام باشند. مدل پیشنهادی این مقاله برای تعیین واحدهای کارا و k، ... و 3، 2

 باشد.می ۵رابطه ناکارا به صورت 

حداقل کردن مجموع انحرافات )امتیاز ناکارایی( تمامی  ۵تابع هدف مدل 

از  *باشد. مقدار واحدها به منظور حداکثر نمودن امتیاز کارایی آنها می

 آید.( بدست می6حل مدل )

دهسد. محسدودیت دوم   محور بودن مدل را نشسان مسی  محدودیت اول خروجی

یاز کارایی تمامی واحدها حدکثر برابر یک شود. بسا توجسه   شود تا امتبالث می

ام کارا است اگر و تنها اگر در جواب بهینه j  به مطال  بیان شده داریم: واحد

*0داشته باشیم:  ۵مدل  jd . 

(۵) 

kjd

riallfarvu

kjdxvyu

kjxvts

dMin

j

ir

n

i

jiji

m

r

rjr

n

i

iji

k

j

j

,...,1;0

,;,

,...,1;0

,...,1;1..

*

11

1

1























 

*0داریم:  jحداقل برای یک  ۵واضح است که در جواب بهینه مدل  jd.  در

کند که بسا ایسن مجمولسه    های مثبتی پیدا میحقیقت این مدل مجموله وزن

هسا را دارد و  DMUبیشترین امتیاز کارایی را در بین تمسامی   DMUjها وزن

 یک واحد کاراست. DMUjاین به این معنی است که 

 .شودپیشنهاد می *ریزی خطی زیر برای تعیین برنامه
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 همواره شدنی است. 6: مدل 8لم 

irvuاثبات: قرار دهید  ir ,;0   

: 2لم  *0   مراجعه کنید. [3]برای اثبات به 

 همواره شدنی است. ۵: مدل 3لم 

***اثبات: فرک کنید  ,, vu     8باشسند )ببسل لسم     6جسواب بهینسه مسدل 

چنین جوابی موجود است(. در این صورت جواب زیر بسه وضسوی یسک جسواب     

 باشد.می ۵شدنی برای مدل 

jyuxvdvvuu

m

r

rjr

n

i

ijijiirr  


;&,

1

*

1

*** 

هسای واقعسی   در بخش بعدی برای توضیح بیشتر این مدل یک مثسال بسا داده  

 شود.ارائه می

 مثال عددی .3
گرفتسه شسده اسست. ایسن      ،[1] مثسال از مقالسه   های استفاده شده در اینداده

باشد که شامل دو معیسار ورودی و دو  کننده میتامین 81اباللات مربوط به 

( و 8ها لبارتند از هزینه ارسال کاال )ورودی باشند. ورودیمعیار خروجی می

ها لبارتنسد از تعسداد   (. خروجی2تعداد دفعات درخواست کاال در ماه )ورودی 

( و تعسداد  8رسسند )خروجسی   هایی که سر وقت به دست خریدار مسی محموله

(. اباللات ایسن  2های بدون اشتباه دریافت شده در ماه )خروجی صورتحساب

 آورده شده است. 8کنندگان در جدول شماره تامین

*0017.0هسای فسوق داریسم:    (، بسرای داده 6با بکارگیری مسدل )    بسرای .

 0017.0( بسا  8بنسدی آنهسا، مسدل )   ارا و ناکارا و رتبهتعیین واحدهای ک

بدسست آمسد. ببسل     2کننده اجرا شد و نتایج مطسابل جسدول   تامین 81برای 

کارا )امتیاز کارایی برابر  81و  3های کنندگان شمارهنتایج بدست آمده تامین

 ( هستند. 8ز کنندگان ناکارا )امتیاز کارایی کمتر ا( و بقیه تامین8با 

کسارا   3کننده شسماره  ( تامین۵با بکارگیری مدل پیشنهادی این مقاله )مدل 

*0باشد. بسه لبسارت دیگسر    می
3 d    کننسدگان داریسم:   و بسرای سسایر تسامین

3;0*  jd j آورده شده است. 2. نتایج در جدول 

 

 مثال تحلیل نتایج .4
 & Andersenاز روش  81و  3کننسده شسماره   بنسدی دو تسامین  بسرای رتبسه  

Petersen  [۵] .استفاده نمودیم که نتایج به صورت زیر بدست آمد 

 80.6 =  3کننده شمارهکارایی تامین-امتیاز سوپر

 80.8 = 81کننده شمارهکارایی تامین-امتیاز سوپر

انتخساب  کننده به لنوان بهترین تامین 3کننده شماره ، تامینفوق ببل نتایج

 شود.می

 ( داریم:۵با توجه به نتایج بدست آمده از مدل پیشنهادی این مقاله )مدل 

(1) 023.0;0 *
18

*
3  dd  

کننسده شسماره   با استفاده از مدل پیشنهادی این مقاله، تامین به لبارت دیگر

کننسده  شسود و تسامین  کننده انتخاب می، کارا بوده و به لنوان بهترین تامین3

977.0023.011با امتیاز کارایی  81شماره  *
18  d ی بعدی در رتبه

 گیرد. قرار می

 کنندگان: اباللات تامین8جدول 
  2خروجی 

)( 2 jy 
  8خروجی 

)( 1 jy 
  2ورودی 

)( 2 jx 
  8ورودی 

)( 1 jx 
شسسسسسسسماره 

 کنندهتامین
7. 819 879 2۵3 8 
83. 871 871 261 2 
2.. 22. 227 2۵7 3 
8.. 86. 867 81. 1 
893 2.1 282 2۵9 ۵ 
89. 872 879 211 6 
6. 871 2.7 292 9 
81۵ 87۵ 2.3 33. 1 
8۵. 2.. 2.1 329 7 
7. 898 2.3 33. 8. 
8.. 891 2.9 328 88 
2.. 2.7 231 327 82 
863 86۵ 893 218 83 
89. 877 2.3 3.7 81 
81۵ 811 873 278 8۵ 
1۵ 861 899 331 86 
83. 899 81۵ 217 89 
86. 869 896 286 81 
 

  ۵و  8: نتایج حاصل از مدل 2جدول 
)(۵مدل *

jd  کنندهشماره تامین 8مدل  امتیاز کارایی 
.0876 .01.8 8 
.0837 .016۵ 2 
.0. 8 3 
.0.69 .07۵2 1 
.0.17 .07۵8 ۵ 
.0.1. .0763 6 
.0211 .098. 9 
.0226 .0991 1 
.02.7 .0978 7 
.0393 .0686 8. 
.031 .0619 88 
.08۵2 .01۵3 82 
.0821 .0171 83 
.0837 .0161 81 
.0.7. .0736 8۵ 
.03۵. .0611 86 
.0823 .0196 89 
.0.23 8 81 

 . نتـایج 5
تواند حسداقل  همواره شدنی بوده و می کهدر این مقاله مدل جدیدی ارائه شد 

 یک مدل بدست آورد.تنها یک واحد کارا را با حل 

 81کننسده از بسین   مدل ارائه شده در این مقاله برای تعیسین بهتسرین تسامین   

و مدل مرجسع   CCRمقایسه نتایج مدل با مدل کننده بکار گرفته شد. تامین

نشان داد که مدل پیشنهادی این مقاله حجم محاسبات را کساهش  ، ۵شماره 

 دارد.  کامل سازگاری DEAهای با نتایج مدل آن جاده و نتاید

 . مـراجع 6
[1] A. Charnes, W.W. Cooper and E. Rhodes, “Measuring the 

efficiency of Decision Making Units”, European Journal of 

Operation Research, 2, 429–444, 1978. 

[2] R.D. Banker, A. Charnes, and W.W. Cooper, “Some models for 

estimating technical and scale inefficiency in data envelopment 

analysis’, Management Science, 3, 1078–1092, 1984. 

[3] G.R. Amin, M. Toloo, “Finding the most efficient DMUs in 

DEA: An improved integrated model”, Computers & Industrial 

Engineering, 52, 71–77, 2007. 

[4] S. Talluri, R.C. Baker, “A multi-phase mathematical 

programming approach for effective supply chain design”, 

European Journal of Operation Research, 141 (3), 544–558, 

2002. 

[5] P. Andersen, C.N. Petersen, “A procedure for ranking efficient 

units in data envelopment analysis”, Management science, 39, 
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تعیین وزن و رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده با استفاده از آنتروپی 

 DEA-Rدر مدل  شانون
دانشگاه آزاد اسالمی، پردیس تحصیالت تکمیلی علوم و تحقیقات کهگیلویه و کارشناسی ارشد،  ی دانشجو،  *مهدی علی پور منصورخانی

 malipourm@gmail.com ،گروه مدیریت، یاسوج، ایران،  بویراحمد

 ،، ایرانشیراز، ریاضیگروه  ،واحد علوم و تحقیقات استان فارس دانشگاه آزاد اسالمی،، عضو هیأت علمی ، محمدرضا مظفری
mozaffari23@yahoo.com 

باشد، بدلیل انعطاف  گیری می تصمیمها و واحدهای  ها تکنیکی جهت ارزیابی عملکرد سازمان تحلیل پوششی داده چکیده:

می تواند به ماکزیمم کارایی می کند و  ها برای ورودی و خروجی به انتخاب وزن اقداموزن ها هر واحد تصمیم گیرنده پذیری 

نمی توان تمایزی بین عملکرد این   از لحاظ تئوریو  شکل ممکن است واقع بینانه نباشد به اینها وزن  خصیصخود برسد، ت

تعیین وزن ها و در ادامه رتبه  اقدام به  آنتروپی شانون رویکرد و DEA-Rبا استفاده از مدل  مقاله در این حد ها قائل شد.وا

 می گردد. یدی واحدهای تصمیم گیربن

  .تحلیل پوششی داده ها؛رتبه بندی؛ کارایی متقاطع؛ آنتروپی شانون کلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده

 

  مقدمه .1

سنجش عملکرد سازمان ها،  یکی از معیار های اساسی در

می باشد که بیانگر نسبت خروجی یک مجموعه به  کارایی

ورودی آن است. اما با بزرگ شدن سازمان ها و افزایش تعداد 

خروجی ها و ورودی ها اندازه گیری کارایی با شیوه های سنتی 

بسیار دشوار شد، در این میان تحلیل پوششی داده هااز جمله 

دکه بدون در نظر گرفتن تعداد خروجی ها می باش تکنیک هایی

و ورودی ها جهت ارزیابی و رتبه بندی سازمان ها مختلف اعم 

در تحلیل پوششی داده ها، مدل  از تولیدی به کار می رود.

یک راه موثر برای رتبه بندی واحد های تصمیم  کارایی متقاطع

   گیری می باشد وزن هایی مشترکی که از این روش بدست 

ید در رتبه بندی و درجه بندی واحدهای تصمیم گیرنده می آ

مرکز خدمات درمانی  91که در به کار می ورند.  در این تحقیق 

به دنبال یافتن  نوبا استفاده از آنتروپی شانبه کار رفته 

های کارایی متقاطع جهت رتبه بندی واحد های تصمیم  وزن

 گیرنده می باشیم.

 

 ارزیابی کارایی متقاطع .2

n حد تصمیم گیری با واm  ورودی وs     خروجیی موجیود اسیت

بییا   هییر  بیرای پیییدا کییردن کییارایی 

کیییییه ورودی هیییییای   DEA-Rاسیییییتفاده از میییییدل     

را برای تولید خروجی های ناصفر  ناصفر

 مصرف می کند خواهیم داشت  

 

 St:       

           (1)  

  

         
بیه ترتییم محاسیبه میی شیود بیا        DMU( برای هیر  9مدل )

استفاده از مدل کارایی متقاطع ماتریس کارایی متقاطع بدسیت  

 که میانگین سطری این کارایی ها می توانید بیه عنیوان    می آید

 معیار رتبه بندی ها به کار می رود. 

 

 تعیین وزن با استفاده از آنتروپی شانون.  .3

آنتروپی نشان دهنده مقدار عدم اطمینان حاصل از محتوای یک 

 پیام می باشد که این عدم اطمینان به صورت زیر بیان می شود:

 

             (2) 
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 2 

، به طیور کامیل   کارایی متقاطع ریس های یک مات وقتی که داده

پییدا  بیرای    (3)مدل آنتروپی شیانون  توان از مشخص باشد، می

 های استفاده کرد.  وزن کردن

 

            (3) 

   را بین صفر و ییک نگیه    مقدار به عنوان مقداری ثابت   

در صورتی که  محاسبه می شود. می دارد و به صورت 

تعریف نشیده میی باشید کیه در ایین       باشد مقدار  

 .در نظر گرفته می شود روش مقدار 

، این است که هرچیه پراکنیدگی در مقیادیر    (3)ایده روش فوق

یییک شییاخص، بیشییتر باشیید، آن شییاخص از اهمیییت بیشییتری 

 است. برخوردار

 

 نتایج.

در جهت ارزیابی  با توجه به معایم کارایی متقاطع مقاله  در این

واحدهای تصمیم گیری، با استفاده از رویکیرد آنتروپیی شیانون    

 می شود. ارزیابی و رتبه بندی واحدهای تصمیم گیری اقدام به 

بهترین درجیه را از   دارندواحدهایی که بیشترین میزان تولید را 

در پاییان  دارنید   یی که کمتیرین مییزان تولیید را    آن و واحدها

 می گیرند . لیست رتبه بندی قرار

 

 . مـراجع 6
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وواحدتغییربهنسبتپایداریخاصیتباکمکیمتغیرهایمبنایبرمدلی

محاسبهکاراییکلیآن
 Sh_razavyan@azad.ac.ir ، آزاد اسالمي واحد تهران جنوب ریاضي، دانشگاه گروه عضو هيأت علمي  ، شبنم رضویان
 ndastani@ymail.com ، آزاد اسالمي واحد تهران جنوب دانشگاه کارشناسي ارشد، فارق التحصيل ، نسيم داستاني

های شعاعي و غيرشعاعي در مدل های کمکيریزی چندهدفه برای انتخاب متغيرهایي بر مبنای برنامهروش این مقاله، چکیده:

DEA پيشنهادی سپس ارتباط روش ،کندهای کمکي با خاصيت پایداری در نمره کارایي کلي را معرفي ميتلفيق متغير و 

 دهد.کارایي کلي را مورد بررسي قرار مي ارائه شده و

 ریزی چند هدفهکارایي، پایداری نسبت به واحد اندازه گيری، برنامه کلمات کلیدی:

 

   مقدمه .1

 يابیارز یبرا  یرپارامتريغ يروش DEA هاداده يپوشش ليتحل

 ينسااب یيکااارا ليااو تحل یريااگ ميتصاام یواحاادها یيکااارا

( اسات کاه باا مقالاه     DMUمتجاانس   یرگيميتصم یواحدها

 DEA ياساسا  هاای شاد. مادل   ي[ معرفا 1چارنز و همکاران ]

 اسيا و بازده باه مق  [1ثابت] اسيبا بازده به مق هایيشامل مدل

-ماي  حال  مرحلاه  دو در اغلب هامدل نی. اباشنديم [2] ريتغم

مادل   تيبا توجه به ماه ي[. در مرحله اول بهبود شعاع3] شوند

 یبهبودهاا  ،يکمک یرهايدر مرحله دوم، متغ شود،يم ممیماکز

 مجماو   که یبه طور رند،گييمرز کارا را اندازه م یرو ماندهيباق

بهباود ممکان    نیگتار بزر نياي باه منواور تع   يکمک یرهامتغي

 يشاعاع  یيکاارا  یرو یرگيا واحاد انادازه   رييشود. تغ ممیماکز

 یرو رييا تغ نیا که ا يدر حال گذارد،ينم ريتأث ياساس هایمدل

و  CCR هاای گذار اسات. مادل   ريتأث يمتغيرهای کمک ریمقاد

BCC را انادازه   يکمک ريحداقل کاهش متغ یورود تيدر ماه

را  يکمکا  ريا توسا  متغ  شاده ارائاه   نسابي  بهباود  و گيرندمي

چناد هدفاه بار     يمادل  يمقاله به بررسا  نی. اکندينم ممیماکز

واحاد   رتغييا  باه  نسابت  که پردازدمي يکمک هایريمتغ یمبنا

 .   کندبوده و نمره کارایي کلي را محاسبه مي داریپا یرگياندازه

هایی با خاصیت پایداری نسبت به تغییر واحد مدل.2  

توسا  ادلسااتين و   FPSمادل متغيار کمکاي تناسابي کامال      

های شعاعي ارائه شد. این مدل در مرحله اول بهبود] 5]پارادای

کناد، در مرحلاه دوم،   را با توجه به ماهيت مادل مااکزیمم ماي   

بهباود  های کمکي ورودی و در مرحله ساوم،  بهبود نسبي متغير

کناد. مرحلاه   های کمکي خروجي را ماکزیمم ماي نسبي  متغير

های ناکاارا مجموعاه مرجا  و تصاویر دقياق را      سوم برای واحد

هایي نسبت باه مادل   دارای مزیت FPSکند. مدل مشخص مي

CCRو BCC   نسابت باه تغييار واحاد     1است به طوری کاه )

هااای کمکااي را ( کااارایي نساابي توساا  متغياار2پایاادار اساات.

های کمکي را انادازه  ( بيشترین کاهش متغير3کند.اکزیمم ميم

( هام  4گيرد که باید از سطح مصار  ورودی حاذ  شاود.    مي

 FPSماهيت ورودی و هم ماهيت خروجي را در نور دارد. مدل 

  باشددر ماهيت ورودی به صورت زیر مي
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   ] 5] نسبت به تغيير واحد پایدار است. FPSقضيه  مدل 

-بهباود  BCCو  CCRهاای  در مرحله اول و مدل FPSمدل 

کنند اما در انتخااب متغيار   های شعاعي یکساني را محاسبه مي

و  FPSکمکي متفاوت هستند. رابطه باين متغيرکمکاي مادل    

  به صورت زیر خواهد بود  BCC وCCR های مدل

 2) 
BCCCCRFPS slackslack ,

* 
 

هاای  مادل  3و  2های انتخااب متغيار کمکاي در مرحلاه     روش

FPS هایبا مدل  SBM[ 4،5] شاود. روش  مرتب  مي FPS 

باا انتخااب    DEAهای شعاعي تواند به صورت ترکيب روشمي

 ، در FPSو تغييراتي در محدودیت مدل  SBMمتغير کمکي 
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 2 

هاای  با ماهيات مادل   SBMهای نور گرفته شود. ماهيت مدل

اندازه راسل معادل هستند. بحث فوق در خصوص، ارتبااط باين   

ورودی  ماادل بااا SBM ورودی ماادل و FPS ورودی ماادل

 شود راسل به صورت زیر ارائه ميپيشنهادی 
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 .( نسبت به تغير واحد پایدار است3مدل  

 مثال عددی.3

 چهار دارای دو ورودی وه که هر یک داد 11در این مقاله از 

 FPSروی مدل  هاداده .[1]شده است استفادهخروجي هستند 

 زیرراسل اجرا شده که نتایج آن در جدول پيشنهادی و مدل 

 آورده شده است.
 FPSمدل  مدل راسل

z
3

 z
2

 z
1

 z
3

 z
2

 z
1

 

4 2 1 0 0 1 DMU1 

4 2 1 0 0 1 DMU2 

8.74 1.54 0.63 2.33 0.33 0.68 DMU3 

4 2 1 0 0 1 DMU4 

10.1 2 0.38 2.38 0.19 0.45 DMU5 

6.66 2 0.60 6.76 0 0.62 DMU6 

5.40 2 0.93 5.28 0 0.96 DMU7 

147.3 1.4 0.52 156.6 0.56 0.53 DMU8 

4.79 1.73 0.78 0.81 0.27 0.78 DMU9 

5.52 1.62 0.37 0.86 0.32 0.45 DMU10 

8.40 1.47 0.35 2.99 0.50 0.36 DMU11 

8.51 1.68 0.33 1.65 0.16 0.37 DMU12 

4 2 1 0 0 1 DMU13 

5.36 1.92 0.98 0 0 1 DMU14 

4.48 1.59 0.88 0.16 0.39 0.88 DMU15 

4.61 1.85 0.66 0.32 0.13 0.67 DMU16 

 

مالحواه  ، راسال  پيشانهادی  و مدل FPSبا توجه به نتایج مدل 

zشود که مقدارمي
1 

راسال کمتار از مقادار    پيشنهادی در مدل 

z
1

باشد.مي  FPSدر مدل ورودی 
    
 

 

 گیری نتیجه.4

، له بر حسب جواب بهينه تاب  هاد   ارائه شده در این مقا مدل

 .استمجموعه مرج  نسبت به تغيير واحد پایدار  ونمره کارایي 

که دارای ایان   را مورد بررسي قرار دادیممدلي  ساختاربنابراین 

مثاال  ک یا ه شده را روی ئارا پيشنهادی و مدل باشدخواص مي

هاا  ها، کااهش ورودی با توجه به نتایج مدل. عددی پياده کردیم

 هاا در مادل  ورودیراسال کمتار از کااهش     پيشنهادی در مدل

 باشااد. بنااابراین ایاان نتيجااه مزیاات ماادل    مااي FPS ورودی

 .دهدنشان مي FPSراسل را نسبت به مدل پيشنهادی 
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Abstract: Cell formation is one of the oldest problems in manufacturing systems that includes 

assigning parts and machines to the cells. Cell manufacturing includes a number of cells where each 

cell is responsible for processing family of similar parts. One of the other important aspects of cell 

formation is worker assignment to the cells. This paper considers decision style and skill of operators 

in fuzzy parameters and presents a new mathematical model to cluster parts, machines and workers 

simultaneously. The model includes two objectives; (1) minimization of intra-cell movements, cell 

establishment and training costs, (2) minimization of decision style inconsistency among operators in 

each cell. Finally, a numerical example is solved by the ε-constraint method and the results are 

reported. 

Keywords: Cell formation; Mathematical model; Multi-objective optimization; Fuzzy decision style.  

1.  INTRODUCTION 

Cellular manufacturing system (CMS) is based upon the 

principles of group technology, so that it categorizes 

machines and parts with regard to similarity among parts 

to take full efficiency and flexibility through 

standardization and common processing [1]. Humanitarian 

aspects play an important role in manufacturing systems. 

Since operators have to work with each other around 60 

hours a week in common groups in manufacturing 

systems, this is highly appreciate to assign operators with 

a match among their characteristics. Helpful effects of 

attention to the humanitarian aspects cause to increasing of 

the operators’ satisfaction and productivity. Briefly, since 

there was not any attention to the operators’ personality 

before, and there are few works with mathematical 

approach [2], this paper focuses on this subject and 

considers exclusive fuzzy parameter for operators decision 

style (as personality index) and proposes a new 

mathematical model for the cell formation problem. 

2.  PROBLEM DESCRIPTION 

Assume there are some parts, machines and operators 

that each part needs some machines for operations. Every 

operator has the ability to work with some special 

machines. Furthermore, this paper considers special 

decision style for each operator and parameters of decision 

style inconsistency. Also maximum allowable number of 

cells is certain. The problem is assigning the parts, 

machines and operators to the cells with the least cost of 

travelling between two cells and the least operators’ 

decision style inconsistency in the cells.  

A.  Assumptions 

The main assumptions of the problem are as follows: 

 Establishing each cell has a fix cost, 

 The number of the cells is certain, 

 The only cost of cell formation is intra cell 

movement, 

 There are personality styles for operators and there 

is an inconsistency between each two different 

personality style. 

 Inadequate skill for operator has a fix cost. 

B.  Sets 

I The set of parts, 

J The set of machines, 

K The sets of operators, 

L The sets of cells. 

C.  Parameters 

aij 1; if part i needs to machine j for processing, 0; 

otherwise, 

   ̃  working skill with machine j, in which    ̃has a 

piecewise membership function in a general 

form    ̃  [   
     

 ]. Decision making under 

interval [      
 ] presents a cost for teaching 

machine and interval  [   
     

 ] addresses a cost 

free, on the other hand the values that are equal 

and greater than    
  shows a cost for inadequate 

skill. 

 ̃   required machine skill. 

   ̃   Decision style inconsistency of two operators 

k and r (k≠r), 

M   big number, 

C   cost of establishing a cell, 
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 2 

CM  cost of movement between cells, 

vj   volume of machine j, 

vv   volume of each cell. 

         the cost of suitable skill. 

 

D.  Variables 

xil 1; if part i is assigned to cell l, 0; otherwise, 

yjl 1; if machine j is assigned to cell l, 0; otherwise, 

zkl 1; if operator k is assigned to cell l, 0; otherwise, 

fl 1; if cell l is established,  0; otherwise, 

xyijl 1; if part i and machine j assign to cell l, 0; 

otherwise, 

ukrl 1; if operators k and r assign to cell l, 0; 

otherwise. 

        1; if operator has suitable skill, 0; otherwise. 

E.  Mathematical Model 

min (1 ) (1 )ij ijl l b jk

i j i l

CM a xy C f C w       (1) 

min kr krl

k r l

s u  
(2) 

s.t  

,jk kl jl jk

k

b z y Bw j l   
(3) 

j jl

j

v y vv l   
(4) 

jl il

j i

y M x l    

(5) 

kl jl

k j

z M y l    
(6) 

il l

i

x Mf l   
(7) 

1il

i

x i   
(8) 

1il

l

y j   
(9) 

1kl

l

z k   
(10) 

, , , {0,1}x y z f   (11) 

Equation (1) minimizes the cost of intra-cells 

movements and cell establishment. Equation (2) 

minimizes summation of inconsistency of decision style in 

the cells. Constraint (3) assures there is at least one 

operator (with appropriate skill) for a located machine in a 

cell. Since the cells are considered identical in this work, 

volume constraint is shown by Equation (4). Equation (5) 

and (6) shows feasibility constraints. Equation (5) 

describes if for cell l is not assigned any part, in cell l we 

have not any machine. Equation (6) describes if for cell l 

is not assigned any machine so we would not assign any 

operator. Equation (7) assures that a cell is established if 

at least one part is assigned to it. Equations (8), (9) and 

(10) show that each part, machine and operator are 

assigned to one cell. Constraint (11) shows variable types 

of the model. The model is nonlinear, so we define two 

variables (xyijl, ukrl) and following Equations (12-17) to 

linear the presented model. 

1 , ,ijl il jlxy x y i j l     (12) 

, ,ijl ilxy x i j l   (13) 

, ,ijl jlxy y i j l   (14) 

1 , ,krl kl rlu z z k r l     (15) 

, ,krl klu z k r l   (16) 

, ,krl rlu z k r l   (17) 

3.  COMPUTATIONAL RESULTS 

To show the capability of the presented model; first the 

model is defuzzied. Second, a numerical example is 

prepared. The decision style inconsistency parameter is 

inferred from Driver et al. [3] based on five decision style 

types (see Table 1). Then, the problem is solved by the ε-

constraint method to reach Pareto frontier solutions. 

GAMS/CPLEX solver is used to solve the MIP model. 

In the numerical example; consider there is a 

production unit. Production unit consists of 15 parts, 7 

machines and 12 operators. Each part needs some 

machines for processing. For producing final product, 

operators must work with machines and each operator has 

interval skill of working with just some of the machines. 

Also each operator has a decision style and there is 

decision style inconsistency among operators. The 

maximum allowable number of the cells is 5. The DM’s 

preferable solution has $70853 cost (objective #1) and 60 

units inconsistency (objective #2). Base on the results; this 

is obvious that the model assigned the operators with more 

consistency index to same cells.    

TABLE 1.  

QUANTIFIED DECISION STYLE INCONSISTENCY. 

Decision 

making 

styles 

 

D
ec

is
iv

e 

F
le

x
ib

le
 

H
ie

ra
rc

h
ic

al
 

P
er

v
as

iv
e 

O
ri

en
te

d
 s

y
st

em
 

Decisive  3 5 5 5 9 

Flexible  5 1 7 3 7 

Hierarchical  5 7 3 3 3 

Pervasive  7 3 5 1 3 

Oriented 

system 
 9 9 7 5 2 
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  سازیشبکهمسئلهبیشینهجریانبرایکاهشابعادمسئلهساده

 rozwood_mrh@yahoo.com ،صنایع، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا  دانشجوی کارشناسی ،محمدرضا حسنی

 Behnamian@basu.ac.ir ،صنایع، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا گروه عضو هیأت علمی  ، جواد بهنامیان

بیشینه های  سازی گراف اولیه است که به عنوان گراف پایه برای حل به الگوریتم بهبود و ساده تحقیقاز این  هدف چکیده:

 فتنهدف یا، بیشینه جریان شبکه مسئله دریابد.  شود. در این صورت زمان حل مسئله کاهش می جریان شبکه داده می

 تواند از گره منبع به گره چاه منتقل شود.  در شبکه میکه ی است بیشترین جریان

 کاهش ابعاد مسئله ،بیشینه جریانمسئله  ،شبکه کلمات کلیدی:

 

   مقدمه .1

 مختلفی وجود وشهایر برای حل مسئله بیشینه جریان شبکه

 در. ادموندزکارپو الگوریتم  فالکرسون-الگوریتم فورد :دارد

که راهی از منبع به  زمانیتا  [1] فالکرسون-فورد تمالگوری

توان جریان را از یکی از  دار وجود دارد، می چاهک، با یال وزن

شود و  این مسیرها عبور داد. سپس مسیر دیگری پیدا می

توان از  در این روش میکند.  همین طور الگوریتم ادامه پیدا می

زمان اجرای گرداند. کمانی که قبال جریان رفته است، آن را باز

چگونه انتخاب  P این الگوریتم به این بستگی دارد که مسیر

شده باشد ممکن است نانتخاب  مسیر به درستی شود. اگر

پیاپی تکرارهای با که مقدار جریان  و مه نیابدتالگوریتم خا

 جریان همگرا بیشینهافزایش خواهد یافت، لزوما به مقدار 

فالکرسون  -الگوریتم فورد از کارپ ادموندزالگوریتم . شود نمی

تفاوت این روش در بهبودی است که در . [1] است تر سریع

که محاسبه  چرامحدودیت الگوریتم قبلی اعمال شده است. 

. مسیر دکن سازی می پیاده جستجو در سطح مسیر افزایشی را با

 [1] ای دارد که ظرفیت آماده بودهترین  کوتاه ستیبای ایجادی

تا زمانی این الگوریتم شود.  پیدا میجستجو در سطح که توسط 

 . یابد د ادامه میهای باال وجود دار که مسیر افزایشی با ویژگی

 الگوریتم پیشنهادی -2 

سازی  بهبود و ساده ما در این بخش ارائه راهکاری برای هدف

گراف اولیه است که به عنوان گراف پایه برای حل به 

  استفاده شود.ان شبکه بیشینه جریهای  الگوریتم

 الگوریتم پیشنهادی

 ( Fmax = 0شود. ) گراف اولیه ترسیم می( 1گام

اگر گره منبعی وجود داشت که بدون گره واسطه به ( 2گام

)کمینه  Fnچاهی متصل باشد مستقیما حداکثر جریان ممکن 

حداکثر جریان ارسالی منبع و حداکثر جریان دریافتی چاه و 

ر بین منبع و چاه ( را از آن مسیر انتقال حداکثر ظرفیت بردا

کاهش می یابد. سپس  Fnداده و ظرفیت منبع و چاه به اندازه 

شود. حال مقدار جریان عبور داده شده  بردار رابط حذف می

 رویم.  ( سپس به گام بعد میFmax = Fn +Fmaxثبت  )

 sبا توجه به ظرفیت بردارهای خارج شده از منبع ( 3گام

های بعدی ارسال  تواند از منبع به گره یانی که میحداکثر جر

شود )این کار برای چاه  های مرتبط فرستاده می شود، به سر گره

t شود(  های قبل از آن انجام می نیز با انتقال ظرفیت روی گره

 شود.  تکرار می 2سپس گام 

های بعدی )از  هایی که از منبع به گره اگر ظرفیت جریان( 4گام

( کوچکترمساوی) بزرگترمساویاند  لی به چاه( رسیدههای قب گره

های خروجی )ورودی( از )به( آن گره باشد، ظرفیت  جریان

ها با توجه به حداکثر ظرفیت بردارهای خروجی )ورودی(  جریان

شود )ممکن است که  های بعدی )قبلی( ارسال می  به گره

 مقداری از ظرفیت جریان ورودی به گره )خروجی از گره( به

دلیل نبود ظرفیت خروجی )ورودی( در گره باقی بماند(. 

ای با چنین شرایطی وجود  را تا زمانی که گره 4و  2های  گام

 دهیم.  دارد ادامه می

تر نمود اگر  در صورتی که نتوان مسئله را از حدی ساده( 5گام

چند منبع یا چاه وجود داشت، یک منبع یا چاه مجازی تعریف 

که ظرفیت ارسالی آن برابر ظرفیت جریان  نموده و با برداری

موجود در گره است مسئله یه حالت یک منبع و یک چاه 

های دیگر باید به حل آن  شود و با استفاده از الگوریتم تبدیل می

ثبت شده در این روش باید به جواب نهایی  Fmaxپرداخت )

 های دیگر اضافه شود(.  جاصل ازروش

توان فرض نمود که منبع  در گام دوم می توجه داشته باشید که

 های قبلی انتقال پیدا کرده است های بعد و چاه به گره به گره

رسد که با این کار مسائل با یک منبع و  )در نگاه اول به نظر می

چاه به مسائل با چند منبع و چند چاه تبدیل شده است و 

بزرگتر  افزایش یافته است و ابعاد مسئلهها  تعداد منابع و چاه

 . (گردد ابعاد مسئله کوچکتر میها  خواهد شد اما با حذف گره
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  عددی مثال -3

 ( Fmax = 0) ترسیم گراف اولیه( 1گام

 

مستقیما به چاه متصل شده  گره منبعی وجود ندارد که( 2گام

 رود. الگوریتم به گام بعد می , بنابراینباشد

 

و  های بعدی رهبیشترین جریان ممکن از گره منبع به گ( 3گام

قبلی ارسال های  بیشترین ظرفیت جریان ممکن از چاه به گره

بردار وصل  )حداکثر ظرفیت 11 شود. جریانی به اندازه می

شود. به همین ترتیب  ارسال می 1( به گره 1به گره  sکننده 

ارسال  1واحدی به گره  12و  2واحدی به گره  11جریان 

 9رتیب ظرفیت جریان گردد. برای چاه نیز به همین ت می

ارسال  9واحدی به گره  1و ظرفیت جریان  1واحدی به گره 

به صورت هم زمان  2د گره یدیدشود.  تکرار می 2شود. گام  می

و  1یک منبع و یک چاه است. حداکثر دریافتی این چاه 

و ظرفیت بردار بی نهایت است.  11 حداکثر جریان موجود منبع

ع گرفته و مقدار حداکثر جریانی که واحد را از منب 1بنابراین 

خواهد بود و چاه هم  5تواند از هم اکنون ارسال کند  منبع می

گردد.  تواند دریافت کند صفر می مقدار حداکثر جریانی که می

 کنیم. را به عنوان جریان گذشته از شبکه ثبت می 1مقدار 

 

قادر  (1و 2و 1های  گره)طبق شروط هیچ یک از منابع  (4گام

ها  ه ارسال جریان نبوده زیرا حداکثر جریان موجود در این گرهب

ها  بعدی کمتر است. برای  چاههای  از جمع حداکثر ظرفیت گره

واحد به  5 از 1واحد ظرفیت چاه  9این شرط برقرار است. از 

واحد ظرفیت  1گردد و از  منتقل می 5واحد به گره  4و  4گره 

گردد و  منتقل می 7به گره  واحد 2و  6واحد به گره  5، 9چاه 

 ماند.  یک واحد نیز به دلیل نبودن ظرفیت در گره باقی می

 

باشند به  { که منبع می1و2و1}های  گره شود. تکرار می 2گام 

متصل شده اند. از  {7و 6و 5و4چاه یعنی گره های}های  گره

ارسال  7واحد به گره  2، 1واحد جریان موجود در گره  12

رسیده و چاه   11 به 12از  1ن موجود در گره گردد. جریا می

 11( از Fmax =8+2=10شود. ) ، ظرفیت دریافتش صفر می7

فرستاده  6واحد به گره 5، 1واحد جریان موجود در گره 

 ،6رسیده و چاه  5به 11از  1شود. جریان موجود در گره  می

واحد  9(. Fmax =10+5=15شود ) ظرفیت دریافتش صفر می

 Fmax+9=24شود ) ارسال می 5و 4به دو گره  1ه جریان از گر

قادر به فرستادن آن  s واحد جریان اولیه که منبع 41(. از 15=

واحد از آن به چاه خواهد  24است به دلیل ظرفیت شبکه تنها 

 واحد است.  24رسید و حداکثر جریان عبوری شبکه 

 گیری نتیجه -4

اگر بتوان  ن،به دلیل زمان بر بودن حل مسائل بیشینه جریا

زمان و  ابعاد مسئله را قبل از حل تا حد امکان کوچکتر کرد

یابد. این روش صرفا برای  درجه سختی مسئله نیز کاهش می

شود، ولی ممکن است بنا بر  گراف اولیه پیشنهاد میسازی  ساده

شرایط مسئله مانند آنچه در مثال مشاهده شد به حل کامل آن 

دیگر های  یز با جوابی که از الگوریتمنیز بپردازد. جواب حاصل ن

آید منافاتی ندارد. از مزایای این روش تطبیق آن با  به دست می

 باشد.  حل میهای  دیگر روش

 منابع
[1] Ravindra K. Ahuja , Thomas L. Magnanti , and 

James B. Orlin , (1988) ,'' Network Flows '', Cambridge, 

Mass, Alfred P. Sloan School of Management, 

Massachusetts Institute of Technology, pp. 162-169.  
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Abstract: In this paper we extend the two phase sub-population hybrid metaheuristic algorithm and 

combine it with a global archive to solve the multiobjective sequence-dependent setup time parallel 

machine scheduling problems with consideration of bi-objectives, namely makespan, and sum of the 

earliness and tardiness in due window problems. 

Keywords: Parallel machines scheduling; Pareto optimum solution; Hybrid metaheuristic  

1. INTRODUCTION 

This paper addresses the scheduling problem under 

these conditions: A set of n independent jobs are waiting 

in a queue, m identical parallel machines are available, 

and between the completion of a job and the start of the 

next one, certain setup time is required which is sequence 

dependent. When a job j is processed after job i a setup 

time sij is incurred. All the jobs have a due window [di1, 

di2], where di1 is the earliest due date and di2 (di2≥ di1) the 

latest due date. Furthermore, we assume that this due 

window is given in advance, i.e. both di1 and di2 are 

prespecified. Each job in is ready at time 0 and has a 

known processing time pi. If a job in is completed 

before di1, it will incur an earliness penalty and if a job i 

n is completed after di2, it will incur tardiness penalty. 

2. PHASE 1: SUB-POPULATION APPROACH 

The loss of diversity may mean pre-mature of 

evolution algorithm. The basic idea of this method is to 

decompose the population into several subpopulations, 

which are assigned different weights by scalarizing 

multiple objectives into single objective (Chang et al. 

2006). Each sub-population (SP) is just like a squad team 

with a pre-assigned goal and hopefully they will be 

marching in the right direction to reach the high peak of 

the landscape in terms of fitness performance. By the 

effort, every sub-population concentrates on specific 

exploring space and thus the diversity of the population 

can be kept among these subpopulations. The framework 

of SPRKGA is explained in the following: 

Algorithm 1: Sub-population random key genetic 

algorithm 

1:  Representation: Encode the problem into a search 

solution for the RKGA. 

2:  Initialization 

3:  Parameters setting: Set the number of sub-

population, number of individuals in each sub-

population, run time (Rtime), crossover rate, 

mutation rate, and reproduction rate. 

4:  Divide population 

5:  Assign weight to each objective 

6:  Initial population generation: based on RKGA 

concept 

7:  Evaluation  

8:  Selection 

9:  Crossover operation 

10:  Mutation operation   

11:  Evaluate solutions 
12:  Update global archive: Transfer to archive the 

solution with maximum elitism or the sets of 

solutions on the first front. 

13:  Generate next generation 
14:  Stopping criteria: Terminate the algorithm if the 

stopping criterion is met; else return to step 7. 

3. PHASE2: GLOBAL ARCHIVE APPROACH 

Because SPRKGA does not share the Pareto archives 

with each other, it might lose the chance to obtain a better 

solution; the other sub-populations cannot apply it to 

improve the solution quality (Chang et al. 2006). 

Consequently, the Elitism strategy for global archive 

SPRKGA is to collect best non-dominated solution from 

all subpopulations as a global Pareto archive and it copies 

proportional elites into the selection procedure.  

The global Pareto archive is expected to improve the 

solution quality and maintain the diversity. In addition, 

the concept of Pareto dominance is used to handle the 

getting of solutions in sense of multi-objective 

optimization.  

So, we are going to describe details of the new multi-

objective hybrid algorithms.  

The framework of the MOHMH is shown as in Fig. 1. 

 
Fig. 1. Steps and basic procedures of MOHMH 
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The search starts from some initial solution based on 

ant colony optimization (ACO) and iteratively moves are 

performed among neighboring solutions. At iteration, a 

random solution p0 is selected from the neighborhood and 

it is accepted with the probability given in simulated 

annealing (SA). However, if p0 is not accepted, then 

neighborhood structure is changed in the same way as in 

variable neighborhood search (VNS) technique. In our 

experiments, all parameters were selected in the same way 

as in presented ACO, SA and VNS algorithms. The basic 

proposed multi-objective hybrid algorithm structure is 

designed as shown in Algorithm 1. 

Algorithm 1: Main body of multi-objective hybrid 

algorithm (MOHMH) 

1:   Rtime ← Set run time() 

2:   while run time <Rtime do 

3:           S* ← Generate initial solution() 

4:           l ← 1; 

5:           for each ant do 

6:                  S ← S*; 

7:                  k ← 0 

8:                  Tk ← Set initial temperature() 

9:                  Tf ← Set final temperature() 

10:                while current temperature > Tf  do 

11:                        Shake procedure: find a random 

solution S´Nl (S); 

12:                        Perform a local search on Nl (S´) to find 

a solution S˝; 

13:                        if f(S˝) ≤ f(S) then 

14:                               S* ← S˝ ;  

15:                               l ← 1; 

16:                        else 

17:                               accept S´ as new solution with 

probability p(Tk, S´, S) 

18:                        end if 

19:                        Adapt temperature(Tk) 

20:                        l ← l+1; 

21:                end while  

22:                generate schedule 

23:                evaluate schedule 

24:         end for 

25:         verify for global or local best 

26:         evaporate pheromone in all trials 

27:         deposit pheromone on best global schedule 

28:         Update Pareto archive() 

29:  end while 

4. COMPUTATIONAL RESULTS  

In this section we are going to compare the proposed 

hybrid algorithms with the global archive sub-population 

genetic algorithm (GASPGA) proposed by Chang et al. 

(2006) for parallel machine scheduling. For this reason in 

this paper we proposed two indices as follows: 

1. MID (mean ideal distance): The closeness 

between Pareto solution from ideal point (0, 0), 

n

c
MID

n

i
i  1  

where n is the number of non-dominated set and 

ci= 2

2

2

1 ii ff  . 

2. SNS: The spread of non-dominance solution, 

.
1

)(
1

2





 

n

cMID
SNS

n

i
i  

In order to evaluate the efficacy and performance of 

the algorithm proposed in this paper and compare it 

againts the first phase results (SPRKGA) and previous 

related work (GASPGA), the experiment is carried out on 

a set of the problems. This experiment contains 20 test 

problems of different sizes depicted in Table 1. This table 

represents the average values of the two evolution metrics.  

Table 1. Evaluation of non-dominated solution for algorithms 

grouped by problem size and index type 

Problem 

size 

 
Algorithm & index 

MID  SNS 

 
SPR

KGA 

GAS

PGA 

MOH

MH 
 

SPRK

GA 

GASP

GA 

MOH

MH 

30*6 3 660.1 545.4 444.9  191.4 25.35 10.79 

30*10 9 475.1 425.5 316.2  195.0 19.46 15.29 

30*1 2 5551 5427 5017  233.0 251.2 338.1 

30*4 5 772.6 631.9 554.5  139.3 11.83 16.46 

30*10 4 317.6 331.8 242.5  19.37 81.03 6.39 

30*2 6 404.7 388.9 204.6  181.7 19.52 27.30 

30*4 8 890.8 698.6 487.7  251.6 39.89 14.29 

30*10 1 1485 1006 686.9  1027 48.89 60.74 

100*2 4 7691 7542 6739  191.3 578.6 429.0 

100*10 5 1777 1601 1257  322.2 45.53 69.19 

100*1 4 5123 4326 2796  352.5 470.7 542.4 

100*4 6 3864 3435 3268  88.46 420.5 159.8 

100*10 5 1770 1591 1263  349.7 46.55 67.68 

100*2 0 6273 5876 5574  159.1 504.4 299.0 

100*4 1 3610 3220 3046  124.5 422.3 199.0 

100*10 1 1861 1586 1505  357.4 49.12 99.21 

As it can be seen in average column, the MOHMH is 

superior to others with relation to indices. 

5. CONCLUSION AND FUTURE RESEARCHE 

In this paper a bi-criteria scheduling problem with 

sequence-dependent setup times on a identical parallel 

machine with the objectives of minimizing makespan and 

sum of the earliness and tardiness of jobs in due window 

problems in order to find an approximation of the Pareto 

optimal set is considered, and for solve it a two-phase 

global Pareto archive sub-population hybrid metaheuristic 

approach is extended. It is assumed that the ET penalties 

will not occur if the job is completed within the due 

window. Some useful comparison metrics were proposed 

to compare the solution quality of hybrid algorithm. Our 

experimental results indicated that the proposed algorithm 

can efficiently outperform this algorithm, and improves 

the quality of the Pareto solutions. As future research 

direction, the study of the generalization of such an 

approach for solving other optimization problems to the 

multi-objective context seems an interesting subject. 
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Abstract: In real world, production, maintenance and process quality have strong relationship with 

each other, however, most of the papers take into consideration these aspects as separate problems. 

Information obtained from signals given by a control chart affect on maintenance actions. 

Correspondingly, maintenance activities have a direct impact on equipment availability and product 

quality characteristics. Also, their results influence on the performance of production systems, hence 

they should be jointly optimized. This paper provides an optimal sequence with considering optimal 

preventive maintenance interval and control chart parameters where total expected cost per unit time 

is minimized. A numerical example is given to illustrate the proposed methodology. 
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1.  INTRODUCTION 

In today’s competitive growing global market, it is 

essential to consider interrelationship between quality 

control, maintenance planning and production scheduling 

with integrated management. There are extensive 

researches on combining maintenance and statistical 

process control (SPC). Tagaras [1] investigated SPC and 

preventive maintenance (PM) simultaneously and 

optimized the design parameters under a Markov chain 

deterioration assumption. Ho and Quinino [2] proposed a 

model that integrates SPC and corrective maintenance 

(CM) and used a geometric distribution to describe shifts 

from in-control to out-of-control states. Similarly there are 

many papers that have been investigated the relationship 

between SPC, and production scheduling (PS), such as 

Dhouib et al. [3]. They utilized an integrated approach for 

joint optimization of production–inventory control and 

PM policy. Despite some literature is available for 

integrating maintenance with scheduling and maintenance 

with statistical process control, integration of all of them 

has been made a few attention in papers. Rahim et al. [4] 

proposed an integrated model including SPC, PS and 

maintenance to obtain optimal maintenance level and 

enhance the quality of process. In this paper, we propose 

joint optimization of the SPC, PS, and PM to find the 

optimal location of PM and minimize the total cost. The 

structure of the paper is as follows: In section 2, the 

problem and the corresponding parameters are defined. In 

section 3, our proposed method is explained. A numerical 

example is illustrated in section 4.Our concluding remarks 

as well as future researches are given in the final section. 

2.  STATEMENT OF THE PROBLEM  

This research has been organized based on the research of 

Xiang [5] .In addition of his work we consider joint 

optimization of production scheduling with SPC and PM 

policy. First we joint SPC and maintenance with 

methodology similar to Xiang [5]. Then, we use optimal 

PM interval and control chart parameters to minimize 

expected total cost. In this method, optimal PS is obtained 

with considering location of the PM. 

To determine the optimal batches sequence, an algorithm 

is employed. Moreover, our solution minimizes penalty-

cost incurred due to schedule delay. This paper considers 

additional assumptions including 

1. There are m batches and m locations for PM. 

2. Each period of time involves q sequences. 

3. The machine cannot be stopped for PM until all the jobs 

in a batch are completed. 

Additional parameters of the problem are as follows 

(Others are as the same as [5]): 

New parameters: 

 B
i

  ith Batch 1,2,...,i m  

 ,    , P d S
i i i

 

processing time, due date and setup time of ith Batch, 

respectively 

,k j
Pl  penalty cost of  jth sequence  in kth location of  PM 

 W
i  

importance of  ith  Batch 

Cr
i  

quality reduction cost  of  ith  Batch 

t ,t
CM  PM

 

time for performing CM, and PM, respectively in any 

sequence 

cp j , c j
 

Completion time of  jth  sequence with(SPC, PM and 

PS), and (SPC and PM), respectively. 

pr, pr'
 

Failure probabilities of machine with and without PM 

actions  respectively 
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3.  PROPOSED METHOD 

   Our methodology is based on Xiang [5] to joint SPC 

and PM and obtain optimal SPC parameters and PM 

interval. Then, we use these results to compute total cost 

and find the best batches sequence and the location of PM 

actions. In order to achieve these goals, we find optimal 

location of the PM for each sequence, then, determine the 

sequence that has minimum cost. The proposed algorithm 

obtains batches sequence that gives the minimum cost per 

unit time. In the proposed method, cost of quality 

reduction due to postponement of PM actions is 

considered as well. Total cost and tardiness cost of jth 

sequence is calculated by equation (1) and (2) 

respectively: 

(1)

)

cp Cj CM
pr'(ctp + q( )c (1 - pr')( + t c + ctp' )j DTCMPM jqτ

TCP =  
j

cp j



(2) min{(1 )( ( Pl ) )} C  ,

1 1

m
ctp T Cr  k = 1, ..., mikj i lj ins

k i l

k
     

   

Penalty-cost incurred when a batch is completed after its 

due date and is calculated by equation (3): 

(3)max{( ), 0}T C diikj ikj
 

Expected total cost of jth batches sequence without PM 

can be computed as follows: 

          
(4)

CM DT

CCMpr(ct )+(1 - pr)( + + ct' )j jq
TC = ,  

j
c j

t c

where 'ct is cost of tardiness while failure state is occurred 

and ct
j is calculated as follows: 

 
          

(5) 

1
min{(1 )( ( Pl ) )},

1 1

m m
ct T Cr   k = 1, ..., mikj i lj m

k i l i
    

  

 

In equation (5), cost of quality reduction is considered for 

batches which are produced after out-of-control signal by 

control chart in the case no PM action is done. Finally to 

find optimal solution, total costs are compared in any 

iteration and batch sequence with minimum cost is 

selected. 

4.  NUMERICAL EXAMPLE 

We provide a numerical example with data extracted from 

[5]. Moreover, it is assumed that machine produces 3 

different batches. First, we joint optimization of SPC and 

PM to compute optimal values of sample size, sampling 

interval, coefficient of x control limits and maintenance 

interval shown as n , h , k ,   respectively. These results 

are shown in Table 1. 
TABLE 1 

OPTIMAL RESULTS OBTAINED WITH JOINT OPTMIZATION  OFSPC AND PM 

Then, we use these optimal values to calculate theTCP  for 

all the possible batches sequence without PM. With 

considering PM in each location of batches sequence we 

find the best PS. For instance, in the sequence of [B1-B2-

B3] if PM is performed before the first batch (B1), then 

the value of TCP for the given sequence is 223 (See Table 

2). The sequence with the smallest total cost is determined 

as optimal PS sequence. (See Table3) 
TABLE 2 

OPTIMAL RESULTS OBTAINED WITH JOINT OPTMIZATION  OFSPC AND PM 

TABLE 3 

COMPARISION OF COST OF JOINT SPC AND PM WITH JOINT SPC,PM AND PS 

5.  CONCLUSIONS AND FUTURE RESEARCHES 

This paper optimizes SPC, PM and PS simultaneously to 

minimize total cost. Numerical example confirmed that 

this integrated solution gives an optimal PS sequence as 

well as minimum cost with regard to PM. Our results 

indicated the integrated model has the lower total cost 

rather than the solution without PM. Considering the 

number of products of each batch, process capability, and 

different production environment such as job shop can be 

interest topics for future researches. 
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, 
 

Probabilities of Type I and II errors 

jctp
 

Total tardiness cost of  jth  sequence (with SPC, PM and 

PS) 

 

jct
 

Total tardiness cost of  jth  sequence (with SPC, PM) 

,ct' ctp'
j j

 

Total tardiness cost of  jth  sequence when failure occurs 

for(with SPC, PM) and (with SPC, PM  and PS) 

respectively 

jTCP
 

Total cost  of   jth  sequence (with SPC, PM and PS ) 

jTC
 

Total cost  of  jth  sequence (with SPC, PM) 

Decision variable n  h  k    

Optimal value    3 4 1.96 56  

     

Batch sequences Location of PM TCP  

[
1 2 3  PM B B B   ] PM is before first batch 223 

   

 Batch sequences        TC  

 

TCP and location of PM 

TCP  Location of PM 

1 [
1 2 3  B B B  ] 259.6 223 PM should be before B1 

2 [
1 3 2  B B B  ] 607.3 175* PM should be before B2 

3 [
2 1 3  B B B  ] 393 265 PM  should be beforeB3 

4 [
2 3 1  B B B  ] 595 296 PM  should be beforeB2 

5 [
3 1 2  B B B  ] 415.6 275 PM  should be beforeB3 

6 [
3 2 1  B B B  ] 611.8 338 PM  should be before B1 
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با اعمال رویکرد اصالح شده توسط روش بندی واکنشی  زمانحل مسائل 

 شاخه و کران

 alkhamiss.n@gmail.com،پیام نور مشهد، دانشگاه دانشجوی کارشناسی ارشد،*خمیسنادیا آل

 usefzadeh.math@pnu.ac.irعضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور ،، زاده دکتر حمیدرضا یوسف

رد بحث قرار گرفته است. بدین منظور بندی واکنشی با اختالل روی منابع تجدیدپذیر مو زمانل ئحل مسادر این مقاله  چکیده:

های موجود  برخی از مشکالت الگوریتمکه توانسته ه شده است ائمبتنی بر روش شاخه و کران ار الگوریتم اصالح شده جدیدی

 .شده استها، معرفی  تعمیم یافته جهت هرس شاخه بندی زمان یک قاعده ذخیره نماید. همچنینرا برطرف 

  شاخه و کران. بندی واکنشی، ، زمانبا چند حالت اجرایی بندی پروژه زمان :کلمات کلیدی

                                                           

 *ارائه دهنده

1Resource constrained project scheduling-RCPSP 
2 Multi- mode resource- constrained project scheduling problems-MRCPSP 

 ادبیات موضوع .1

کیه در   (MRCPSP 2با چندحالت اجرائیی    RCPSP 1 مسأله

بیان میی  به صورت زیر  ،این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است

های پیروژه   فعالیت ی نشاندهنده            مجموعه.شود

در فعالیت مجازی آغازین و پاییانی پیروژه    Nو 1است و فعالیت 

 iی فعالییت  ئی ، مجموعیه حیا ت اجرا      .شوند نظر گرفته می

نییاز بیه منبیع    پردازش و میزان است که ترکیبی از مدت زمان 

منییابع تجدیدپییذیر و   مجموعییهبییه ترتییی      و     اسییت.

     تجدیدناپذیر و همچنین 
     و  

به ترتیی  مییزان نییاز      

در حالت اجرایی  k به منابع تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر iفعالیت 

iM ،  
  و  

نشییاندهنده موجییودی منییابع تجدیدپییذیر و       

 MRCPSP هدف از حیل ییک مسیأله   . باشد می kتجدیدناپذیر 

هییا اسییت بکوریکییه دو  تعیییین یییک حالییت اجرائییی از فعالیییت

نیازی و منابع رعایت شوند و طیول عمیر پیروژه     محدودیت پیش

بیه دو  MRCPSP  هیای حیل   روشدر حالت کلی کمینه شود. 

 بیرای شیوند    های دقیق و  فرا( ابتکاری تقسیم میی  دسته روش

 فییرا( روشییهای و [ 1] بییه هییای دقیییق روش آشیینایی بیشییتر بییا

 (.مراجعه شود[ 2] به ابتکاری
 مسأله بیان .2

، ییک  های احتمالی در پیروژه  پروژه برای جلوگیری از وقفه مدیر

کنید. هرگییاه  تولییید میی  بنیدی مبنییا بیا روش پیشیگیرانه    زمیان 

بنیدی واکنشیی بیرای     بندی مبنا نشدنی شیود، ییک زمیان    زمان

، [3]در  2111در سیال  اصالح و ترمیم مورد نییاز خواهید بیود.    

بنیدی واکنشیی اشیاره شیده      الگوریتمی جهت حل مسائل زمان

کیه الگیوریتم    می شودبا ارائه مثال نقض ذیل، نشان داده  است.

بندی واکنشی از کار  برای حل مسائل زمان[ 3]پیشنهاد شده در 

 .ماند میباز 

یییک مسییأله  AONقسییمت آ، شییبکه از نییو   1شییکل -مثییال

MRCPSP منبیع تجدیدپیذیر    ییک نیو    فقط شامل است، که

 اعداد زییر و  مدت زمان پردازشبیانگر ه با ی گر. ارقام باشد می

حا ت اجرائیی بیا ییک     می باشد. میزان نیاز به منبعبیانگر  گره

بیه   مربیو  ، (ب قسیمت   انید.   خط عمیودی از هیم جیدا شیده    

دو واحید کیاهش   فیر  کنیید    .باشید  بندی مبنا شبکه می زمان

 .باشد شده  رخ داده 3 در لحظه صفر تامنبع 

 
  AON ای یک شبکه نمونه 1شکل

 :[ داریم3با توجه به مراحل الگوریتم اشاره شده در ] -حل

                                       

                          
                             

    
  نقض در محدودیت منابع 

                   

         و               رویم می 1به گامآنگاه 

  
           و    

چون رویم. می 4به گام لذا .   

و سپس  رفته 7حالت آزمایش نشده وجود ندارد درنتیجه به گام

ای وجود  هیچ حالت آزمایش نشده ،ارجا  داده شده 6به گام
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حالت آزمایش نشده وجود  .رویم می 4گامبه در نتیجه نداشت 

بنابراین  .شویم توقف میم و گردیم می بر 7ندارد درنتیجه به گام

 شود.بندی شدنی متوقف می بدون رسیدن به یک زمانالگوریتم 

 اصالح شده پیشنهادی: الگوریتم

             }    شییییرو : قییییرار دهییییید 
 و{   

قیییرار دهیییید       و بیییه ازای هیییر               

  
  و      

    . 

 :اختالل در منبع تجدیدپذیر 

را مشخص کنیید بیه       های تأخیری مینیمال تمام جایگزین 

که تنیاقض ایجیاد شیده در منبیع تجدیدپیذیر را از بیین        طوری

      و           ، قییرار دهییید   بییرای هییرببییرد.

را  i، حالت اختصاص یافته به فعالیت        .به ازای هر   
 را اجرا کنید. اصالح شدهحذف کنید و الگوریتم 

 : اصالح شده الگوریتم 

 7آنگاه جواب کنونی را ذخیره کنید و به گام      :اگر 1گام

           . برویید 
   

      
قیرار   را محاسیبه کنیید.    

              دهید
      

      .  

  :2گام
                             

      
         

آنگاه بیه       اگرمحاسبه کنید.                 و

را شیرو       هیای درون  بروید، درغییر اینصیورت فعالییت    1گام

 و بیه ازای          و          کنید. قیرار دهیید   

  قییرار دهییید     
  مجموعییه: 3گییام .    

     
( را     

های واجدشرایط که هیچ حالیت معیین   بعنوان مجموعه فعالیت

. کنیید  از درخت ندارنید، تعییین        ای در سکح با ترشده

مجموعییه     را محاسییبه کنییید  کییه               

  های جایگزین برای  حالت
هیای  کیه محیدودیت  طوریاست به  

اگیر حالیت آزمیایش    : 4گیام  منابع تجدیدناپذیر را نقض نکننید. 

برویید. حالیت جیایگزین آزمیایش      7ای باقی نماند به گیام  نشده

ت جایگزین را اجرا ل، را انتخاب کنید.حا       نشده بعدی

     بیه ازای هیر  کنید، 
  ، قیرار دهیید    

. اگیر           

∑کیه   طیوری  به      وجود داشته باشد  
   

  

 
   

 
    

 

 بروییید. در غیییر اینصییورت قییرار دهیییید     5آنگییاه بییه گییام   

 بروییید. 1و بییه گییام                          

     کییییه               :محاسییییبه کنییییید 5گییییام

 های تأخیری مینیمال است. جایگزین

 ،   جایگزین تأخیری آزمایش نشیده بعیدی  اصالح شده:  6گام

            ( را انتخیییاب کنیییید        
قیییرار  . 

برویید. در   1و به گیام                        دهید

 . اگیر       :قرار دهید 7گام .بروید 4غیر اینصورت به گام

در ایین   برویید.  6توقف کنید در غیر اینصیورت بیه گیام       

  زمییان اخییتالل رخ داده شییده اسییت،    الگیوریتم، 
  و   

بییه   

 است.  ترتی  زمان شرو  واکنشی و حالت واکنشی فعالیت

بررسی  موردتوسط الگوریتم پیشنهادی  مجددارا  1شکل  شبکه

شیود. بیه    می 8برابر با  در این شاخه جواب بهینه .دهیم قرار می

 .مراجعه کنید 2شکل

 

 حاصل از الگوریتم پیشنهادی هینهب بندی زمان 2شکل

 بندی تعمیم یافته قاعده ذخیره زمان .3

. شیود  تعمییم داده میی   [3]در قضیه زیر، قضیه اشاره شیده در  

 .د لت دارد i فعالیت به دیرترین زمان شرو  شدنی    

توسط    با نقکه تصمیم    باشد.      : فر  کنیدقضیه

 :برقرار باشدزیر  ایطشر شود، اگر غلبه می   مجموعه برش
1)                            
2)                                  
3)              

     
      

     
  

4) ∑  
    

  
  ∑  

    
  

         
        

 

5) ∑ [  (   
 -  )   

    
 ]              

∑ [  (   
 -  )   

    
 ]                 

 گیری . نتیجه4

بنیدی   در این مقاله، یک الگوریتم پیشنهادی روی مسائل زمیان 

مسیائل چنید حالتیه بیا اخیتالل روی منیابع       حل واکنشی برای 

. با ارائه یک مثال نقیض نشیان داده   ه شده استئاراتجدیدپذیر، 

لیذا   .موجود در حل مساله از کار باز میی مانید   شد که الگوریتم

کیه   ودالگوریتم اصالح شده جدییدی ارائیه شی    سعی شده است

ی ذخیییره  مشییکل موجییود را برطییرف نماییید. همچنییین قاعییده

کیه هیدف از ایین     شده اسیت معرفی  ای یافته بندی تعمیم زمان

هیای بیشیتر جهیت کیاهش حافظیه و       کردن شاخه قاعده، هرس

 .باشد زمان محاسباتی می

 مراجع  .5
[1] G. Zhu, J. Bard, G. Yu,” A branch-and-cut procedure for the 

multimode resource- constrained project-scheduling problem,” 

INFORMS Journal on Computing 18, pp 377–390, 2006. 

[2] V. VanPeteghem, M. Vanhoucke,” A genetic algorithm for the 

preemptive and non-preemptive multi-mode resource-

constrained project scheduling problem,” European Journal of 

Operational Research 201, pp 409–418, 2010. 

[3] F. Deblaere, E. Demeulemeester, and W. Herroeln,” Reactive 

scheduling in the multimode RCPSP,” Computers & Operations 

Research 38, pp 63-74, 2011. 
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یحسگربیسیمبهمنظورافزایشطولعمرشبکهباشبکهتطبیقیبندیخوشه

ژنتیکالگوریتمتکاملی
 st.moradi@ferdowsiau.ac.ir ، ایرانفردوس ،، دانشگاه آزاد اسالمی، دانشجوی کارشناسی ارشد* منا مرادی

 moattar@mshdiau.ac.ir ، مشهد، ایرانگروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسالمی عضو هیات علمی، معطرحسین محمد سید 

 j_hamidzadeh@sadjad.ac.ir آموزش عالی سجاد، مشهد، ایران موسسه ،گروه مهندسی کامپیوتر ت علمیاعضو هی، جواد حمیدزاده

ها با ایستگاه پایه که  های حسگر بیسیم جهت جلوگیری از تراکم و تداخل اطالعاتی ناشی از ارتباط مستقیم تمامی گره شبکه چکیده:

 شوند. بندی می هایی گروه گردد، غالبا به صورت خوشه میمنجر به افزایش مصرف انرژی و کاهش طول عمر شبکه 

های  کارگیری قابلیت های حسگر با به بندی به منظور کاهش مصرف انرژی در شبکه ی خوشهی روش بهینه هدف از این تحقیق، ارائه

  باشد. می ژنتیکالگوریتم تکاملی 

الگوریتم ژنتیکالگوریتم تکاملی، ، بندی ی حسگر بیسیم، سرخوشه، خوشه شبکه کلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده

 مقدمه  .1

ی اساسیی، محیدود    های حسگر بیسیم، مسئله در طراحی شبکه

معموال به دلیل به کارگیری این  رژی حسگرهاست.نبودن منبع ا

غیرقابل دسترس، امکان شارژ مجدد های  ها در محیط نوع شبکه

های حسگر وجیود نیدارد. همینیین از آنجاییکیه      یا تعویض گره

کارایی شبکه بیه شیدت بیه طیول عمیر شیبکه وابسیته اسیت،          

بنابراین لحاظ نمیودن الگوهیای کیاهش مصیرف انیرژی جهیت       

های حسگر بیسیم بیا عمیر طیوالنی امیری مهیم       طراحی شبکه

شیبکه  طول عمر به نحوی که  های حسگر گره سازماندهی است.

هیدف از  . [1,2,3,4]سیازی اسیت    ی بهینه د یک مسالهنه شوهیب

ی خوشه بنیدی جهیت کیاهش    ی روش بهینه این تحقیق، ارائه

هیای   قابلییت کیارگیری   های حسگر با بیه  شبکهمصرف انرژی در 

 باشد.  میژنتیک الگوریتم تکاملی 

  خوشه ی بهینهتعیین تعداد  .2

بندی  ی خوشه از رویه، بندی خوشهه در مرحل پروتکل ارائه شده

FCM تعیین تعداد خوشه،جهت ی اقلیدسی  با شاخص فاصله 

کند.  استفاده میهای اولیه  و تعیین سرخوشهها  تشکیل خوشه

ها در ابتدای کار،  ی گره به دلیل سطح انرژی یکسان همه

موقعیت مکانی آنها تنها عامل موثر در انتخاب یک گره به 

ترین گره به  عنوان سرخوشه است. در روش پیشنهادی، نزدیک

تعیین شده به عنوان   FCMمرکز ثقل خوشه که با الگوریتم 

خوشه، ی  بهینهجهت تعیین تعداد  گردد. منظور می  سرخوشه

 این الگوریتم با مقادیر مختلفی از تعداد خوشه به دفعات تکرار و

انرژی مصرفی شبکه محاسبه  ،در انتهای هر مرتبه اجرا

ی خوشه، مقداری است که به ازای آن  گردد. تعداد بهینه می

 کمترین انرژی در شبکه مصرف گردد. 

 و تعریف حد آستانه مدل انرژی .3

 هیا  های مرتبط و از سرخوشه ها به سرخوشه گرهها از  انتقال داده

اده مدل انرژی استف همراه با مصرف انرژی است.به ایستگاه پایه 

است. هر گره برای  [5]ینزلمن شده در این روش، مدل انرژی ه

انرژی  TxEی  از خود به اندازه dی  بیت داده به فاصله lارسال 

 آید: بدست میی زیر  کند که از رابطه مصرف می

(3-1)  
2

0

4

0

.   . .        
,  

.   . .      

elec fs

Tx

elec mp

L E L d if d d
E l d

L E L d if d d





  


 

 

سییازی مییدارات انییرژی الزب بییرای فعییال  elecEکییه در آنجییا 

 سیازی تقوییت   انرژی فعال mpو  fsالکترونیکی فرستنده، ، 

ییک   0dکننده توان برای دو وضعیت فضای باز و چندمسیره و 

حد آستانه است. در صورت بیشتر بودن فاصله از حد آستانه، بیا  

توان  تنظیم تقویت کننده توان فرستنده از مدل چند مسیره می

از مدل فضای بیاز بیرای کانیال    صورت  استفاده نمود؛ در غیر این

بیت  lشود. همینین مقدار انرژی برای دریافت این  استفاده می

 شود برابر است با: داده در گره گیرنده صرف می

(3-2) 
    .Rx elecE L E 

 انرژی کلی مصرف شده در شبکه برابر است با:
 (3-3) 

فاصله سرخوشه تا  dtoBSهای زنده،  تعداد گره nکه در آن 

پس از باشد.  فاصله گره تا سرخوشه می dtoCHایستگاه پایه و 

هرخوشه ی انرژی  میانهی انرژی مصرفی هر گره،  محاسبه

هایی از آن خوشه که سطح انرژی باالتر از  محاسبه و گره

2 2(2 ( ))tot elec DA fs toBS toCHE L nE nE kd nd   
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 2 

های  رند به عنوان سرخوشهی انرژی همان خوشه دا میانه

جهت انتخاب بهترین  ژنتیکجمعیت اولیه الگوریتم ) احتمالی

 گردند. انتخاب می (ها سرخوشه

 ها . انتخاب بهترین سرخوشه4

استفاده  الگوریتم ژنتیکها از  انتخاب بهترین سرخوشهبرای 

های بدست  . در روش پیشنهادی، تعداد سرخوشهگردیده است

کند. هر ژن  آمده از مرحله قبل طول کروموزوب را تعیین می

های  ای است که از مجموعه سرخوشه کروموزوب حاوی گره

احتمالی مربوط به همان خوشه به صورت تصادفی انتخاب شده 

و اعمال عملگرهای الگوریتم است. جهت تولید جمعیت والد 

ها را تولید  های زنده، کروموزوب کل گره دژنتیک، متناسب با تعدا

گذاری استفاده  ابتدا از روش رتبهدر این مرحله کنیم.  می

ی انرژی  ی میانه نمائیم؛ به این مفهوب که پس از محاسبه می

هایی که سطح انرژیشان از سطح انرژی  برای هر خوشه، گره

های  ده توسط میانه باالتر بود به عنوان سرخوشهتعیین ش

شوند. سپس جهت تولید جمعیت  احتمالی درنظر گرفته می

ی احتمالی به  های سرخوشه والد، از هر خوشه و از میان گره

فرزندان، گردد. جهت تولید  صورت تصادفی یک گره انتخاب می

ر نقطه و جهش با احتمال وقوع کمت از ترکیب کروموزوب در یک

برای اعمال جهش، پس از تعیین ژن  از یک استفاده گردید.

های  مورد نظر، محتوای ژن تعیین شده، با اندیس دیگری از گره

برای انتخاب بهترین . گردد دید همان خوشه جایگزین میکان

 اجتماع ترین عضو هر مناسبگرایی و انتخاب  سرخوشه، از نخبه

است. بدین منظور، پس از هر بار تولید جواب در استفاده شده 

. در پایان شود ن اعمال میمراحل ذکر شده تابع برازش بر روی آ

برای یافتن بهترین جواب یا به عبارتی دیگر بهترین 

سازی و  ها با یکدیگر، مرتب ها، پس از ترکیب آرایه سرخوشه

های اضافی، بهترین جواب به عنوان بهترین  ب حذف جوا

 گردد.  ها انتخاب می خوشهسر

 . نتـایج 5

 و (05و05مختصات )سازی، مکان ایستگاه پایه در  جهت شبیه

به صورت  2m155×155گره حسگر در ناحیه  155تعداد 

و اندازه  J5.1ها  . انرژی اولیه تمامی گرهگردیدتصادفی پراکنده 

سایر مقادیر به بیت در نظر گرفته شد.  1555های داده  بسته

 ،nJ/bit 05  =elecEصورت زیر است:  

pJ/bit/ 2m 15   =fs ،pJ/bit/ 4m5.5513  =mp ،

nJ/bit/signal 0  = DAE ،25های زنده = جمعیت % گره  ،

  = احتمال وقوع جهش. 5.3= احتمال وقوع ترکیب،  5.0

عدد  11های بدست آمده با روش پیشنهادی  تعداد سرخوشه

میزان کارایی الگوریتم پیشنهادی در افزایش طول باشند.  می

، نتایج مقایسه گردید. LEACHالگوریتم با   ی حسگر شبکهعمر 

های  انتخاب سرخوشه در پیشنهادیالگوریتم  باالیبیانگر تاثیر 

ی حسگر بیسیم  بهینه و در نتیجه افزایش طول عمر شبکه

 باشد.  می
 متحرک ی حسگر بیسیم ی طول عمر شبکه محاسبه 1-0جدول 

مرگ آخرین 

 گره

مرگ نیمی از 

 ها گره

مرگ اولین 

 گره
 الگوریتم

1051 1051 091 
الگوریتم 

 پیشنهادی

005 202 101 LEACH 

 
 با الگوریتم پیشنهادیانرژی مصرفی شبکه  1-0شکل 

 
 

 . مـراجع 6
[1] C. Lin and M. Gerla. "Adaptive clustering for mobile wireless 

network," IEEE JOURNAL on Selected Areas in 

Communications, Vol. 15, No. 7, pp: 1265- 1275, 1997. 

[2] T. Hou and T. Tsai. "Distributed clustering for multimedia 

support in mobile multihop ad hoc network," IEICE 

Transactions on Communications, Vol. E84-B, No. 4, pp: 760 – 
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application – spcific protocol architecture for wireless 
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مبهینهسازیاجتماعذراتعمرشبکهباالگوریت
 st.moradi@ferdowsiau.ac.ir ، ایرانفردوس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دانشجوی کارشناسی ارشد ،* منا مرادی

 moattar@mshdiau.ac.ir ، مشهد، ایرانگروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسالمی عضو هیات علمی، سید محمد حسین معطر

 j_hamidzadeh@sadjad.ac.ir گروه مهندسی کامپیوتر، موسسه آموزش عالی سجاد، مشهد، ایران عضو هیات علمی، جواد حمیدزاده

ی حسگر  های حسگر و افزایش طول عمر شبکه بندی یک رویکرد کارامد جهت تعدیل مصرف انرژی بین گره خوشه چکیده:

شود.  های درون خوشه توسط سرخوشه تجمیع و به ایستگاه پایه ارسال می های ارسالی گره بندی داده بیسیم است. با خوشه

شود کاهش دهند.  هایشان به ایستگاه پایه حاصل می رسال مستقیم دادهتوانند سربار ارتباطی خود را که از ا ها می بنابراین گره

کارگیری  های حسگر با به ی خوشه بندی به منظور کاهش مصرف انرژی در شبکهی روش بهینه هدف از این تحقیق، ارائه

  باشد. ذرات می اجتماعسازی  های الگوریتم تکاملی بهینه قابلیت

ذرات جتماعاسازی  بندی، الگوریتم تکاملی، بهینه ی حسگر بیسیم، سرخوشه، خوشه شبکه کلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده

 مقدمه  .1

ی اساسئی، محئدود    مسئلله  های حسگر بیسیم در طراحی شبکه

هئایی کئه از    یکئی از تکنیئک  رژی حسگرهاسئت.  نئ بودن منبع ا

انئرژی  هئا و   تبادل اطالعات بین گئره تجمیع داده جهت کاهش 

هئدف از  . [1,2,3,4] بندی است نماید، خوشه ی استفاده میمصرف

ی خوشه بنئدی جهئت کئاهش    ی روش بهینه این تحقیق، ارائه

کئارگیری   بئا بئه   متحئر   هئای حسئگر   شئبکه مصرف انرژی در 

 باشد.  ذرات می جتماعسازی ا های الگوریتم تکاملی بهینه قابلیت

 

  خوشه ی بهینهتعیین تعداد  .2

بندی  ی خوشه از رویه، بندی خوشه هپروتکل ارائه شده در مرحل

FCM و ها  جهت تشکیل خوشهی اقلیدسی  با شاخص فاصله

به دلیل سطح انرژی کند.  استفاده میهای اولیه  تعیین سرخوشه

ها در ابتدای کار، موقعیت مکانی آنها تنها  ی گره یکسان همه

عامل موثر در انتخاب یک گره به عنوان سرخوشه است. در 

ترین گره به مرکز ثقل خوشه که با  روش پیشنهادی، نزدیک

 گردد. منظور می  تعیین شده به عنوان سرخوشه  FCMالگوریتم 

، این الگوریتم با مقادیر خوشهی  هبهینجهت تعیین تعداد 

در انتهای هر مرتبه  مختلفی از تعداد خوشه به دفعات تکرار و

ی  گردد. تعداد بهینه اجرا انرژی مصرفی شبکه محاسبه می

خوشه، مقداری است که به ازای آن کمترین انرژی در شبکه 

 مصرف گردد. 

 و تعریف حد آستانه مدل انرژی .3

 هئا  های مرتبط و از سرخوشه ها به سرخوشه گرهها از  انتقال داده

اده مدل انرژی استف همراه با مصرف انرژی است.به ایستگاه پایه 

است. هر گره برای  [5]ینزلمن شده در این روش، مدل انرژی ه

انرژی  TxEی  از خود به اندازه dی  بیت داده به فاصله lارسال 

 آید: بدست میی زیر  کند که از رابطه مصرف می

(3-1)  
2

0

4

0

.   . .        
,  

.   . .      

elec fs

Tx

elec mp

L E L d if d d
E l d

L E L d if d d





  


 

 

سئئازی مئئدارات انئئرژی مزب بئئرای فعئئال  elecEکئئه در آنجئئا 

 سئازی تقویئت   انرژی فعال mpو  fsالکترونیکی فرستنده، ، 

یئک   0dکننده توان برای دو وضعیت فضای باز و چندمسیره و 

حد آستانه است. در صورت بیشتر بودن فاصله از حد آستانه، بئا  

توان  تنظیم تقویت کننده توان فرستنده از مدل چند مسیره می

از مدل فضای بئاز بئرای کانئال    صورت  استفاده نمود؛ در غیر این

بیت  lشود. همچنین مقدار انرژی برای دریافت این  استفاده می

 شود برابر است با: داده در گره گیرنده صرف می

(3-2) 
    .Rx elecE L E 

 انرژی کلی مصرف شده در شبکه برابر است با:
 (3-3) 

ی انرژی  میانهی انرژی مصرفی هر گره،  پس از محاسبه

هایی از آن خوشه که سطح انرژی بامتر  هرخوشه محاسبه و گره

های  سرخوشهرند به عنوان ی انرژی همان خوشه دا از میانه

2 2(2 ( ))tot elec DA fs toBS toCHE L nE nE kd nd   
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 2 

سازی ذرات مورد  جمعیت اولیه برای الگوریتم بهینه) احتمالی

 گردند. انتخاب می. (ها استفاده جهت انتخاب بهترین سرخوشه

 

 ها انتخاب بهترین سرخوشه .4

برای  [6]ذرات اجتماع روش ارائه شده، از الگوریتم بهینه سازی 

 الگوریتمدر این  .نمودها استفاده  یافتن مکان بهترین سرخوشه

 آن تغییرات وسیله به که ستا سرعت بردار یک دارای ذره هر

 دارای بردار پردازد. این می تصمیم فضای پیوسته جستجوی به

 موقعیتی بهترین سمت به ذره حرکت شامل که است جزء دو

همچنین بهترین  و   رسیده آن به جمعیت کل در ذره یک که

 هر است. موقعیت باشد می کرده مالقات تاکنون که موقعیتی

 ذرات با آن مرتبط موقعیت و آن برازش طبق بر ذرات از یک

بعدی،  Dفضای جستجوی مسلله در گردد.  می معین دیگر

 توان به صورت را می (swarm)اب جمعیت iموقعیت ذره 

1 2
( , , , )

i i i iD
X X X X   و سرعت آن را به صورت

1 2
( , , , )

i i i iD
V V V V   نمایش داد. در نهایت حرکت جمعیت

 شود: ی زیر تشریح می ی دو معادله ذرات به وسیله
(4-1) 

1

1 1 2 2    .     (     )    (     )n n n n n n n n

id n id id id d idV w V C r pbest X C r gbest X      

1 1       n n n

id id idX X V    (4-2) 

ی  برابر اندازه Nکه  = N2,1  i,…و  = D2,1  d,…که در آن 

swarm ،n ی تکرار،  شمارهw  1وزن اینرسی وC  2وC  ضرایب

اعداد تصادفی با توزیع یکنواخت 2rو  1rشناختی و اجتماعی، 

 از مجموعه تولید جمعیت اولیه، جهت .باشند می 1و  0بین 

تعداد های احتمالی به تعداد معلوب و متناسب با  سرخوشه

ای انتخاب  های زنده، از هر خوشه به صورت تصادفی گره گره

سپس با اعمال تابع برازش که همان انرژی مصرفی  .گردید

باشد، میزان شایستگی هر مجموعه جواب سنجیده و  شبکه می

ر الگوریتم شود. با چند مرحله تکرا ذخیره می pbestبه عنوان 

ی سراسری در هر دور از  جهت همگرا شدن به جواب بهینه

ها  انتقال داده به ایستگاه پایه، موقعیت مکانی بهترین سرخوشه

جهت ایجاد تحر  در آید.  باشد به دست می می gbestکه همان 

 تصادفی شبکه، پس از هر دور اجرای الگوریتم اقداب به جابجایی

هایی که  نمائیم. در این حالت، گره یحسگرها با توزیع نرمال م

ها قرار دارند تشکیل یک  ی اندکی از مراکز ثقل خوشه در فاصله

 دهند.  خوشه می

 . نتـایج 5

 و (00و00مختصات )مکان ایستگاه پایه در  سازی، جهت شبیه

به صورت  2m100×100گره حسگر در ناحیه  100تعداد 

و اندازه  J0.1ها  انرژی اولیه تمامی گره .گردیدتصادفی پراکنده 

سایر مقادیر به بیت در نظر گرفته شد.  1000های داده  بسته

 ،nJ/bit 00  =elecE  صورت زیر است:

pJ/bit/ 2m 10   =
fs ،pJ/bit/ 4m0.0013  =mp ،

nJ/bit/signal 0  =
 DAE، 20های زنده = جمعیت % گره. 

ی  شبکهمیزان کارایی الگوریتم پیشنهادی در افزایش طول عمر 

بیانگر تاثیر ، نتایج مقایسه گردید. LEACHالگوریتم با   حسگر

های بهینه و در  انتخاب سرخوشه در پیشنهادیالگوریتم  بامی

 باشد.  ی حسگر بیسیم می نتیجه افزایش طول عمر شبکه

 
 متحر  ی حسگر بیسیم ی طول عمر شبکه محاسبه 1-0جدول 

مرگ 

آخرین 

 گره

مرگ 

نیمی از 

 ها گره

مرگ 

اولین 

 گره

 الگوریتم 

1403 1113 101 
مرتبه انتخاب سرخوشه با  1

 الگوریتم پیشنهادی

1403 1113 141 
دور با  00انتخاب سرخوشه هر 

 الگوریتم پیشنهادی 

1401 1121 312 
انتخاب سرخوشه با الگوریتم 

 پیشنهادی در هر دور ارسال داده

080 202 184 LEACH 
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 ها درسیستم توزیع فرابارانداز زمانبندی بارکش

 محمدتقی اسعدی
 m.assadi.ie@gmail.com ،سجاد مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی، دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع، **  *

  m_Bagheri@sadjad.ac.irسجاد، مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی ، عضو هیئت علمی گروه صنایع،محسن باقری

گردد. این  کنترل کارای جریان فیزیکی مواد در فرایند توزیع می باعثفرابارانداز، یک استراتژی توزیع است که  سیستم چکیده:

های مربوط به حمل و نقل محصول را کاهش داده و همزمان سطح  های نگهداری موجودی و همچنین هزینه تواند هزینه سیستم می

فرابارانداز ها از جمله مسائلی است که برای استقرار یک سیستم  زمانبندی بارکشمسأله خدمت دهی به مشتری را نیز افزایش دهد. 

های خروجی  بارکشهای تکمیل  ع وزنی زمانمجمو کمینه سازیبا هدف  ریاضیمدل یک این مقاله  درباید مورد توجه قرار گیرد. 

مدل ارائه شده بر روی چندین . کند مشخص میها را  ها به درب ها و زمانبندی آن پیشنهاد کرده ایم که همزمان تخصیص بارکش

 و نتایج حاصل نیز به طور خالصه ارائه شده است. مسئله نمونه بررسی

ها بارکش زمانبندی، فراباراندازسیستم توزیع، کلمات کلیدی
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   مقدمه .1

های  کاهش هزینهدید و کارا برای های ج یکی از استراتژی

یا  2گیری و استقرار سیستم فرابارانداز، بکارمربوط به توزیع

ن سیستم امکان باشد. در ای سیستم انبارهای موقت متقاطع می

بازاریابی که در هزینه انبارش و های پر حذف عملیات

های سنتی توزیع با آن ها مواجه هستیم فراهم شده  سیستم

قیم است. از سوی دیگر این سیستم به دنبال ارسال مست

باشد تا  سازی آن ها در انبار می کاالهای وارد شده بدون ذخیره

سریع  از این طریق نیز به کاهش سطح موجودی و تحویل

 .[1] کاالها به مشتریان بپردازد

 ها زمانبندی بارکش .2

در استقرار سیستم  مسائل مهم از جمله 3ها بارکش زمانبندی

زمانبندی مناسب باعث روان شدن  .دآی فرابارانداز به حساب می

های بارگذاری و تخلیه بارکش ها در یک پایانه  عملیات

شود. مقاالت متعددی تاکنون به مدلسازی این  فرابارانداز می

ن از الگوریتم های فراابتکاری برای مسائل پرداخته و همچنی

 .[8-2]حل مسائل با مقیاس بزرگ بهره گرفته اند

 پیشنهادی  مدل .3

 کمینهه سهازی  یک مدل عدد صحیح مختلط برای ه قالدر این م

 های خروجی زمان تکمیل فرایند بارگذاری بارکش یوزن مجموع

هها بهه    این مهدل همزمهان بها تخصهیص بهارکش      ایم.کرده ارائه 

ههها، نههوع و تعههداد  هههای ورودی و خروجههی و زمانبنههدی آن درب

ههای ورودی و خروجهی را نیهز     کاالهای مبادله شده بین بارکش

برای نزدیک تر شهدن مهدل بهه واقعیهت در      نماید.  مشخص می

ها در ابتدای افق زمانی در  این مدل این فرض که تمامی بارکش

هستند کنار گذاشته شده اسهت. بهه عبهارتی در مهدل      دسترس

در  متفهاوت  توانهد  می ی ورودیها پیشنهادی زمان ورود بارکش

 1جهدول  پارامترها و متغیرهای مهدل مطهابق   . نظر گرفته شود

 پیشنهادی نیز در ادامه آمده است. و مدل اند تعریف شده

 پیشنهادیپارامترها و متغیرهای مدل  :1 جدول

 I های ورودی در مجموعه بارکشتعداد 

 O های خروجی در مجموعه تعداد بارکش

 P تعداد انواع محصول در مجموعه

 R ها در بارانداز دریافت تعداد درب

 S ها در بارانداز ارسال تعداد درب

 j Wjوزن )اهمیت( تأخیر بارکش خروجی 

بارگذاری  iبه ابتدا بر روی بارکش ورودی  kتعداد واحدهای محصول نوع 

 شده است
rik 

نیاز  jکه در ابتدا برای بارکش خروجی  kتعداد واحدهای محصول نوع 

 .است
sjk 

                                                           
2
 Cross Docking 

3
 Truck Scheduling 

 k TLkنوع  واحد زمان بارگذاری محصول

 k TUkنوع   واحد زمان تخلیه محصول

 D زمان مورد نیاز برای تغییر بارکش

 زمان انتقال محصوالت از بارانداز دریافت به بارانداز ارسال

 
V 

 M یک عدد مثبت بزرگ

 ci شروع می شود iزمانی که پردازش بارکش ورودی 

 ai به فرابارانداز iزمان ورود بارکش ورودی 

 fj شروع می شود jزمانی که پردازش بارکش خروجی 

 Fj شود تمام می jزمانی که پردازش بارکش خروجی 

به بارکش خروجی  iکه از بارکش ورودی  kتعداد واحدهای محصول نوع 

j شوند منتقل می 
xijk 

 1منتقل گردد، jبه بارکش خروجی  iاگر محصولی از بارکش ورودی 

 0است، و در غیر اینصورت 
vij 

هرای ورودی در درب   در تروالی برارکش   iاگرر برارکش    باشد، j ≠iوقتی

باشد، اگر بارکش ورودی  i=jباشد، یا وقتی  jمقدم بر بارکش  mدریافت 

i    اولین برارکش در درب دریافرتm    اسرت، و در غیرر    1باشرد نناراه

 0اینصورت 

pijm 

های خروجی در درب  در توالی بارکش jاگر بارکش  باشد، j ≠iوقتی

بارکش ورودی   باشد، اگر i=jباشد، یا وقتی    iمقدم بر بارکش nارسال 

i  اولین بارکش در درب ارسالn  0است، و در غیر اینصورت  1باشد ننااه 
qijn 

است، و در غیر  1تخصیص یابد  mبه درب دریافت  iاگر بارکش ورودی 

 0اینصورت 
yim 

است، و در غیر  1تخصیص یابد  nبه درب ارسال  jاگر بارکش خروجی 

 0اینصورت 
Zjn 
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 عددیمثال  4

 بها  عهددی برای سنجش و ارزیابی مدل ارائه شده چندین مثهال  

حهل گردیهد. کهه     (Cplexبها حلگهر   ) Gams 23.4نرم افزار 

 آمده است. 2خالصه نتایج آن در جدول 

 پیشنهادیمدل  با های عددی مثالخالصه نتایج حاصل از حل : 2جدول 

 P S R O I شماره مسأله

مقدار 
تابع 
 هدف

زمان 
 (s)حل

1 

2 

3 

4 

 

2 1 1 5 5 3521 169.0 

2 2 2 5 5 1784 06838 

2 2 2 . . 2592 46798 

2 3 3 . . 2039 16931 

 

 . نترایج 5

کردن مجمهوع وزنهی    حداقلبا  شده در این مقاله مدل پیشنهاد

ایهن را   امکان های خروجی زمان تکمیل فرایند بارگذاری بارکش

متناسههب بهها اهمیههت  ،دیههر بههه مقصههد برسههند ههها محمولههه کههه

همچنهین در مهدل    دههد.  مهی کهاهش   هها  ی بهارکش ها محموله

ها در نظر گرفتهه شهده    پیشنهادی محدودیت زمان ورود بارکش

برای ادامه این تر باشد.  است تا مدل ارائه شده به واقعیت نزدیک

تعهداد  افهزایش  بها  مهدل  توجه به افزایش زمهان حهل    با تحقیق

فراابتکاری برای حهل مسهائل    های تمبکار بردن الگوریها،  بارکش

 رسد. ضروری به نظر می تربا مقیاس بزرگ

 مرراجع .
[1] J. V. Belle, P. Valckenaers, D. Cattrysse , "Cross-docking: 

State of the art," Omega, 40, pp827-846 , 2012. 
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European Journal of  Operational Research, 184(1), pp377-96, 
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كاربرد روش تحليل فرآيند سلسله مراتبي در تصميم گيري انتخاب بهترين 

.ي خريد پمپگزينه  
عضو باشگاه  ،دهاقانواحد دانشگاه آزاد اسالمي ، دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي سيستم هاي اقتصادي اجتماعي ،*ايمان اجري پور

    eim_ajripour@yahoo.comدانشگاه آزاد اسالمي واحد دهاقانو نخبگان جوان پژوهشگران 

 mhs_rafiee@yahoo.comمهسا رفيعي الحسيني، فارغ التحصيل كارشناسي ارشد آمارزيستي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، 

مراتبي است كه از پركاربردترين روش هاي تصميم گيري در  يكي از روش هاي ارزيابي چند معياري، فرآيند تحليل سلسله :چكيده

اين روش بر اساس مقايسه هاي زوجي بنا نهاده شده است و امكان بررسي سناريوهاي مختلف . مورد فرآيندهاي كمي و كيفي مي باشد

باشد و مي توان گفت واقعي ميهاي علمي در محيط ي كاربردي از تئوريهدف از اين مطالعه، ارائه. را به تصميم گيرنده مي دهد

روش تحليل فرآيند سلسله  در اين مقاله، ابتدا سعي شده. نمايدتئوري هاي علمي ما را در درك و تصميم گيري واقعي بسيار ياري مي

ك ي حاضر در جهت كمك به مديران يمطالعه .مراتبي بطور مختصر و گام به گام معرفي شود و سپس كاربردي از آن ارائه گردد

ي توليد مواد اوليه صنايع نساجي براي تصميم گيري در مورد خريد پمپ هاي مورد نياز از سه كشور آلمان، انگليس وچين با كارخانه

استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي، انجام گرفته است ودر نهايت، كشور آلمان به عنوان اولين انتخاب براي خريد پمپ، برگزيده 

  .ين و انگليس بترتيب در رتبه هاي دوم و سوم قرار گرفتشد و كشورهاي چ
 

.، گزينهيمعيار ارزيابي چند فرايند تحليل سلسله مراتبي، تصميم گيري، :كلمات كليدي.

                                                           
ارا�� ده���*  

  مقدمه .1

هايي است كه در آنها هاي ارزيابي چند معياري روشروش

امكان تحليل كليه اطالعات موجود در مورد گزينه ها 

-روش. براساس معيارهاي متفاوت و چند بعدي وجود دارد

هاي گوناگوني هاي ارزيابي چند معياري تا كنون در زمينه

مورد استفاده قرار گرفته است؛ براي مثال روش تحليل 

، تصميم ]2[، تئوري مطلوبيت چند مشخصه ]1[تصميم 

، ]6[، تئوري قضاوت اجتماعي ]5 -3[ياري گيري چند مع

در مطالعات گوناگون ] 7[و فرايند تحليل سلسله مراتبي 

  .بكار گرفته شده است

  تجارب گذشته .2

اي توسط كورنياتي، سوتانحاجي، و ، مطالعه2012درسال 

طرح استمالك زمين "انگراني در كشور اندونزي، با عنوان 

اده از فرايند تحليل با استف "و اسكان مجدد در پروژه سد

هدف از اين تحقيق، تعيين . سلسله مراتبي، انجام شد

بهترين محل براي اسكان مجدد، تعريف شده بود كه داراي 

بطور  (ي مناطق اطراف سد و منطقه ي مناسب دوگزينه

بوده است، و در نهايت بهترين  )عمده براي كشاورزي

سال تحقيق جامع ديگري در ]. 14[انتخاب شد منطقه

در مورد تعيين محل هاي خطرناك در مناطق  2012

كشور فليپين با استفاده از روش تحليل سلسله  ساحلي

هدف از . مراتبي ، توسط اورنسيو و فوجي، صورت گرفت

كاهش ميزان آسيب پذيري مناطق ساحلي با  اين مطالعه

ي خطروآسيب شناسايي معيارها و عناصرايجاد كننده

ديگري تحت عنوان  مطالعه]. 15[تعريف شده بود

رويكردهايي بر پايه فرآيند تحليل سلسله مراتبي براي "

در سال   "مشكالت و چشم اندازها: ارزيابي تامين كننده

توسط برنو، اسپوسيتو، ژنووس، و پاسارو انجام  2012

گرفت و هدف از آن، ارائه مدلي براي ارزيابي تامين 

ل سلسله مراتبي، كنندگان، با استفاده از فرآيند تحلي

  .]16[تعريف شده است

  مفهوم كلي از فرآيند تحليل سلسله مراتبي .3

فرآيند تحليل سلسله مراتبي با تشخيص و رتبه بندي 

هدف ها، معيارها، و زير . شودمي عناصر تصميم گيري آغاز

-معيارها از جمله عناصر تشكيل دهنده تصميم گيري مي

و زير معيارها، ساختار باشند و ارتباط بين اهداف، معيارها 

اين  .دهندفرايند تحليل سلسله مراتبي را تشكيل مي

شود كه ساختار به اين دليل سلسله مراتبي ناميده مي
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را مي ) ها و معيارهاي تصميمگزينه(عناصر تصميم گيري 

  .]13[كرد  توان در سطوح مختلف خالصه

بنابراين جهت حل يك مسئله از طريق فرآيند تحليل 

مراتبي پس از ايجاد يك ساختار سلسله مراتبي از  سلسله

ي  )ضريب اهميت ها( موضوع مورد نظر، بايد وزن ها

ضريب ( ، وزن)و در صورت وجود، زير معيارها( معيارها

ها را محاسبه و ها، و امتياز نهايي گزينهگزينه) اهميت

بنابراين با . ها را بررسي نمودسازگاري منطقي قضاوت

، دو AHPتوان گفت كه يحات مذكور ميتوجه به توض

 -2ها پيدا كردن وزن شاخص -1دهد، وظيفه انجام مي

  هارتبه بندي گزينه

  يان مسئلهب 4

يك كارخانه توليد مواد اوليه صنايع نساجي در نظر دارد جهـت  

ها و تجهيزات و بجهت جـايگزين  انجام تعميرات اساسي دستگاه

فرسـوده، كـه بصـورت پـنج     هاي هاي جديد با پمپنمودن پمپ

هـاي مـوردنظر را از كشـورهاي    شود، پمـپ سال يكبار انجام مي

ها مانند آلمان، انگلـيس، و چـين خريـداري    خارجي سازنده آن

لذا مديران ارشد اين كارخانه در نظر دارنـد بـا توجـه بـه      . نمايد

هاي مالي و اقتصـادي كارخانـه، در مـورد اينكـه كـدام      سياست

به عنوان بهترين گزينه براي خريد پمپ انتخاب تواند كشور مي

لذا تيمي از مهندسان عالي سـازمان  . شود، تصميم گيري نمايند

هاي مختلـف مكانيـك، بـرق، صـنايع، شـيمي و مـواد       در رشته

، تصـميم بـر آن شـد    تشكيل گرديد و پس از تحقيقات گسترده

هـاي تصـميم گيـري چنـد     كه يكي از روش AHPكه از روش 

اكنون . ست، جهت انتخاب بهترين گزينه استفاده گرددمعياري ا

، به تحليل مسـئله  AHPمرحله به مرحله و با استفاده از روش 

  .بيان شده مي پردازيم

  
  

  
  نتـايج.  5

در اين مقاله ما گوشه اي از كاربرد روش سلسله مراتبي جهت 

تصميم گيري در يك سازمان كوچك را به روشي بسيار ساده و 

در اين مقاله از پنج معيار . استفاده ازمثالي واضح بيان نموديمبا 

كيفيت، قيمت، خدمات پس از فروش، هزينه حمل و نقل، و 

با توجه به گزينه هاي مطرح شده كشور  .ظرفيت استفاده گرديد

 . آلمان به عنوان گزينه اول جهت خريد پمپ انتخاب شده است

 مـراجع.  6

[1] Pitz, Gordon F., and Jack McKillip. Decision analysis for 
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1980. 
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 استفاده از روش تاپسيس فازي براي انتخاب گزينه مناسب تهيه مواد اوليه

مطالعه موردي در يك كارخانه توليد مواد اوليه الياف مصنوعي   
عضو باشگاه  ،واحد دهاقاندانشگاه آزاد اسالمي ، دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي سيستم هاي اقتصادي اجتماعي ،*ايمان اجري پور

   eim_ajripour@yahoo.comدانشگاه آزاد اسالمي واحد دهاقانو نخبگان جوان پژوهشگران 

 smrdavoodi@yahoo.comدانشگاه آزاد اسالمي واحد دهاقان،  گروه مديريت محمدرضا داوودي، عضو هيئت علميسيد

 mhs_rafiee@yahoo.comمهسا رفيعي الحسيني، فارغ التحصيل كارشناسي ارشد آمارزيستي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، 

   :چكيده

ي مناسب براي خريد مواد اوليه مورد نياز يك كارخانه توليد مواد اوليه الياف مصتوعي در ي حاضر با هدف انتخاب گزينهمطالعه

در اين مطالعه، . اصفهان،  با در نظر گرفتن فاكتورهاي موثر بر اين گزينه ها، با استفاده از روش تاپسيس فازي انجام گرفته است

كيفيت،  مسافت، قيمت، عرضه در بورس، و زمان تحويل، به عنوان مهمترين معيارهاي انتخاب بهترين گزينه ) فاكتور(پنج معيار 

اولين اولويت جهت تهيه مواد اوليه اين كارخانه، پتروشيمي اصفهان انتخاب شد و . نظر گرفته شده است براي خريد مواد اوليه در

اين مطالعه به مديران كارخانه توليد مواد اوليه الياف . هاي دوم و سوم قرار گرفتندپتروشيمي عسلويه و شيراز،  بترتيب در اولويت

  .هاي مورد نظر، براحتي، بهترين تامين كننده مواد اوليه را انتخاب نمايندمصنوعي كمك خواهد كرد كه با توجه به معيار
 

تصميم گيري چند معياره ، تاپسيس فازي، متغيرهاي گفتاري، اعداد فازي :كلمات كليدي.

                                                           
� ده���*�ارا  

 مقدمه .1

-يكـي از شـاخه  هاي چند معياري كه امروزه، تصميم گيري

هاي علوم مـديريت و تحقيـق در عمليـات اسـت، در حـل      

استفاده از رايانه نيـز  . مسائل گوناگون به كار برده مي شوند

ي تصميم گيري را فراهم امكان حل مسائل بزرگ و پيچيده

هـاي تصـميم   روش تاپسيس، يكـي از تكنيـك  . نموده است

سـط  گيري چند معياري كالسيك مي باشد و اولـين بـار تو  

منطق اصولي تاپسـيس تعريـف   ]. 1[ارائه شد هوانگ و يون

راه حـل ايـده آل،   . راه حل ايده آل و ضد ايده آل مي باشد

راه حلي است كه معيارهـاي سـود را بيشـينه و معيارهـاي     

بسياري از محققان مانند چن، ].2[هزينه را كمينه مي نمايد

روش انـد كـه   بـر ايـن عقيـده   ] 5 -3[ليانگ، و راج و كومار

در روش . تاپســيس بايــد در محــيط فــازي گســترده شــود 

ها بر اساس شباهت بـه راه حـل ايـده    تاپسيس فازي گزينه

شوند، به طوري كه هر چه يك گزينه به آل، رتبه بندي مي

اين ] 6.[ي  باالتري داردراه حل ايده آل شبيه تر باشد، رتبه

روش براساس نزديك بودن روش انتخاب شده بـر ايـده آل   

مثبت و دور بودن آن از ايـده آل منفـي بهتـرين گزينـه را     

هـاي  هـا و وزن در مطالعه انجام شـده نـرخ  . كند انتخاب مي

معيارها بوسيله متغيرهاي گفتاري ارائه شده اسـت، سـپس   

. با استفاده از روش تاپسيس فازي مسئله حل گرديده است

 گـردد، در در اين مقاله ابتدا روش مورد اسـتفاده بيـان مـي   

پردازيم و سپس به حل مسئله بخش دوم به بيان مسئله مي

و در نهايت به يك نتيجه گيري كلي در مورد مطالعه انجام 

  شده مي پردازيم

 تجارب گذشته .2

انتخـاب تـامين   "اي تحـت عنـوان   مطالعه 2006در سال 

توسـط چـن و همكـاران بـا      "ي تـامين كننده در زنجيره

در سـال  ].7[شـد  استفاده از روش تاپسـيس فـازي انجـام   

ــابي پويــايي كيفيــت "ي در ايســلند، مطالعــه 2007 ارزي

توسط مارتين  "خدمات سه هتل با رويكرد تاپسيس فازي

در مطالعـه ديگـري در سـال    ]. 8[و همكاران انجام گرفت

، ازروش تاپسيس فـازي بـراي كمـك بـه آكـادمي      2007

نيـروي هـوايي تـايوان در تعيـين بهتـرين روش آمــوزش      

در محيط فـازي، توسـط ونـگ و همكـاران      نيروي هوايي

 2007ي ديگـري در سـال   مطالعه]. 9[استفاده شده است

توسط كوو و همكاران تحت عنوان راه حلي براي انتخـاب  

محل استقرار مناسب در محيط فازي با اسـتفاده از روش  

، بــا 2008در ســال ]. 10[تاپســيس انجــام گرفتــه اســت

اي بــا عنــوان هاســتفاده از روش تاپســيس فــازي، مطالعــ
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انتخاب سفارش و مقدار قيمـت گـذاري توسـط تـامين     "

 "كننده زماني كه سفارش بيشتر از ظرفيـت توليـد اسـت   

در پژوهشي كه در سال ]. 11[توسط لين چانگ انجام شد

توسط  چوآن لي و همكاران انجام گرفت،  از روش  2010

بندي يك استراتژي مناسب با ارزيـابي   تاپسيس براي رتبه

  ].12[فاده شده استاست

  يان مسئلهب .3

شركت توليد مواد اوليه الياف مصنوعي جهت تهيـه مـواد اوليـه    

براي توليد محصـول خـود  سـه شـركت پتروشـيمي عسـلويه،       

اصفهان، شيراز را به عنوان گزينه هاي موجود جهت تهيه مـواد  

در نظر مي گيرد، معيارهاي در نظر گرفته شـده بـراي تصـميم    

انتخاب گزينه هـا عبارتنـد از كيفيـت، مسـافت،     گيري در مورد 

تيمي متشكل از پنج نفر . قيمت، عرضه در بورس و زمان تحويل

از مديران ارشد اين كارخانـه بايـد بـراي معيارهـاي هـر گزينـه       

نظرات خود را اعالم كنند تـا مـاتريس تصـميم گيـري تشـكيل      

روش  در اين مقاله از روش تاپسيس فازي، با استفاده از.   گردد

فواصل كمي كه تفاوت هر نقطه با راه حل ايده آل فازي مثبـت  

  و منفي را محاسبه مي كند، استفاده شده است

  حل مسئله .4

d
-

i d
+

i  

0.47 2.095 A 

0.57 2.08 I 

0.27 2.1 S 

  محاسبه رتبه براي هر گزينه و رتبه بندي آنها -

CCA = 0.47/(2.095+0.47) = 0.183 
CCI = 0.57/(2.08+0.57) = 0.22 
CCS = 0.27/(2.1+0.27) = 0.11 

I  >A > S 

  

  نتـايج.  5

مطالعه حاضر معيارهاي الزم جهت تهيه مواد اوليه كارخانه 

توليد مواد اوليه الياف مصنوعي را ارزيابي نمود و با توجه با اين 

معيارها و امتياز دهي هريك از تصميم گيرندگان بر اساس 

سيس فازي گزينه ها، رتبه بندي و اولويت ها تكنيك تاپ

در اين مطالعه، كيفيت، مسافت، قيمت، عرضه . مشخص گرديد

هاي تصميم گيري ) شاخص(در بورس و زمان تحويل، معيار 

وگزينه هاي مورد نظر، پتروشيمي عسلويه، پتروشيمي اصفهان 

نتايج حاصل از حل اين مسئله . و پتروشيمي شيراز هستند

دهد استفاده از متغيرهاي گفتاري و اعداد مثلثي فازي نشان مي

مي تواند ما را  در حل مسائل تصميم گيري با معيارهاي كيفي 

تواند  مديران همچنين مطالعه انجام شده حاضر مي. ياري نمايد

صنايع مشابه را در تصميم گيري براي انتخاب تامين كننده 

  . مواد اوليه محصول، ياري رساند
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توسعه یک رویکرد حل بر مبنای آزاد سازی الگرانژ و الگوریتم جستجوی 

ممنوع برای مسئله تعیین اندازه انباشته چند محصولی، چند مرحله ای و 

 چند پریودی با در نظرگیری محدودیت منابع تولیدی
 Mr_jafari@pnu.ac.ir ،محمدرضا جعفری، عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور استان لرستان

 Arezoo.shiri@yahoo.com ،پیام نور خرم آباد، دانشگاه انشجوی کارشناسی مهندسی مدیریت اجرایید ،* اعظم شیری

 Leila_shahverdi7@yahoo.com دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع ، دانشگاه پیام نور خرم آباد،  ،لیال شاهوردی 

 

مقاله برای تخصیص و تسطیح منایع محدود در مسائل برنامه ریزی تولید چند مرحله ای، چند محصولی و در این  چکیده:

چند پریودی با هدف تعین اندازه انباشته و حداقل کردن کل هزینه، روشی ترکیبی ارائه شده است. در شرایطی که ظرفیت 

زی به صورت خطی عدد صحیح مسئله ای با هدف حداقل برای برنامه ری و تقاضای مشتریان مشخص است،تولید ماشین آالت 

کردن مجموع هزینه های راه اندازی، نگهداری موجودی و تولید مطرح می شود. برای حل چنین مسائلی در این مقاله ابتدا با 

. سپس منابع کمیاب، مسئله چند محصولی را به چند مسئله تک محصولی تجزیه می کنیممحدودیت  الگرانژ روش آزاد سازی

روشی جدید را  برای حل مسائل کوچک بدست آمده با ترکیب الگوریتم جستجوی ممنوع و یک روش جستجوی همسایگی

ارائه و بررسی خواهیم نمود. عملکرد الگوریتم پیشنهادی طراحی شده را با مثالی کاربردی تشریح خواهیم نمود که مورد تایید 

  قرار گرفته است.

برنامه ریزی تولید، تخصیص و تسطیح منابع، آزاد سازی الگرانژ، الگوریتم جستجوی ممنوع، جستجوی  کلمات کلیدی:

همسایگی
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   مقدمه .1

مدیران و برنامه ریزان برای برنامه ریزی تولید مباحث تخصیص 

تاثیر گذار میی داننید   و تسطیح منایع محدود را مباحثی مهم و 

که در چند دهه گذشته این مباحث بدلیل اهمیتی که در رونید  

تولید دارند، توسط محققان بسیاری مورد بررسیی قیرار گرفتیه    

 باعییییث شییییده اسییییت هییییا اسیییت کییییه اییییین بررسییییی 

مسائل تخصیص و تسیطیح منیابع محیدود دوره تکامیل قابیل       ،

برنامیه  در تخصییص منیابع محیدود    ه ای را  پیش برند. ظمالح

ریزی تولید، روش برنامه ریزی تامین مواد برای تامین قطعات و 

مواد اولیه ی محصوالت نهایی می باشد که برنامه رییزی منیابع   

سازمان و ساخت نیز بیر مبنیای سیاختار برنامیه تولیید سلسیه       

مراتبی مطرح شده است. در این روش ها با کمیک پییش بینیی    

  [1,2]ید بدست می آید. تقاضای مشتری نیز برنامه اصلی تول

ازین رو در این سیستم هیا اگیر در منیابع موجیود بیرای تولیید       

در روند تولید تیاخیر ایجیاد میی    محدودیتی وجود داشته باشد، 

شود، که این تاخیر در برنامه تولید ممکن است منجر بیه طیرح   

برنامه های غیر عملی شود، یا بوسییله تخصییص منیابع اضیافی     

ر اجرای برنامه تولید در موعید مقیرر تحوییل    مورد نیاز تالش د

می شود، که این موضوع باعث افزایش هزینه هیا میی شیود در    

صورتیکه هدف اصلی در برنامه ریزی تولید کاهش هزینه ها می 

باشد و این موضوع موجیب ایجیاد تنیاقر در ایین زمینیه میی       

  .[3]شود
 

 

شیده  بطور کلی با بررسی ها و میرور ادبییات موضیوع مشیاهده     

است که تحقیقات انجام شیده در حیطیه تخصییص و تسیطیح     

منابع محدود در حالت تک محصولی بوده است. به همین دلیل 

می توان به لزوم پیگیری و تحقیقات بیشیتر در ایین زمینیه در    

 حالت چند محصولی اشاره نمود.

در مرحله اول این مقاله مدل ریاضی مسیئله در شیرایط مطیرح    

کنییم. در مرحلیه بعیدی الگیوی تجزییه و      شده را معرفیی میی   

تخصیص منابع محدود اصلی مسیئله بیه مسیائل فرعیی مطیرح      

شده است. سپس به اجرای الگوریتم جستجوی ممنوع پرداخته 

و بعد از رسیدن به جواب اولیه به تسطیح منابع باقیمانیده میی   

 پردازیم.

در نهایت هم نیاز به تحلیل نتیج محاسباتی میی باشید کیه بیه     

 ور می رسانیم.حض

 

 نتـایج  .3

حل مسائل بیزر  بیا منیابع محیدود بیرای       جهتدر این مقاله 

برنامه ریزی تولید در حالت چند مرحله ای ، چنید محصیولی و   

چند پریودی با هدف حداقل نمودن مجموع هزینه های تولید و 

راه انییدازی و نگهییداری موجییودی، بییا اسییتفاده از الگییوریتم     

 معرفی شده است.جستجوی ممنوع روشی 

با استفاده ازین روش مسائل بزر  را با آزاد سیازی الگرانیژ بیه    

مسائل کوچک تجزیه می کنیم تا بتوان مسائل ایجاد شده را بیا  

کمک الگوریتم ممنوع برای تعیین اندازه انباشته پویا در مسائل 

 با شرایط مطرح شده در مقاله را حل نمود.

مسئله فرعی تجزییه   nه را به منابع محدود مسئلدر مرحله اول 

می کنیم. در مرحله بعد هر کیدام از مسیائل ایجیاد شیده را بیا      

الگوریتم جستجوی ممنوع و جستجوی همسایگی را حیل میی   

 نماییم.  

نتایج مشاهده شده بعد از استفاده از این روش نشان میی دهید   

که تجزیه و ترکیب بر پاییه ضیرایب الگرانیژ منیابع محیدود بیه       

گوریتم ترکیبی مطرح شده راهی مناسب را برای تعیین همراه ال

 اندازه انباشته در مسائل مشابه این مقاله فراهم می کند.  
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 مدل های اصالح شده ی جمعی با بازده به مقياس متغير در حضور داده های به شکل نسبتی يا درصدی

 rkmatin@gmail.com،آزاد کرجریاضی، دانشگاه  گروه هیأت علمی  ،عضودکتر رضا کاظمی متین**

 lgamg.moc78glibemam@ فاطمه محبی،فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته ریاضی گرایش تحقیق در عملیات *
 

ی هر واحد با مرز مجموعه امکان بر اساس واحدهای مشاهده شده و با یافتن فاصله (DEA)ها تحلیل پوششی داده  چکیده:

ها ها و خروجیها به جای اعداد مطلق به عنوان ورودیاغلب از نسبت DEAشود. در تعریف می (PPS)تولید تخمین زده شده 

 های استاندارد دچار مشکل میهای نسبتی در مدلهای اساسی است که در حضور دادهشود. تحدب یکی از فرضاستفاده می

با بازده  DEAهای ها به شکل نسبتی باشند از مدلها یا خروجیگ ورث و اسمیت شرح دادند وقتی که ورودیشود. هولین

های اصالح لذا امین و امروزنژاد مدل .توان استفاده کرد و باید از مدلهای با بازده به مقیاس متغیر استفاده کردمقیاس ثابت نمی

 ها به شکل نسبتیپیشنهاد دادند. که مشکل تحدب را زمانی که داده BCCهای استاندارد دیگری به جای مدل BCCی شده

ها به شکل نسبتی باشند ی جمعی با بازده به مقیاس متغیر زمانی که دادههای اصالح شدهاند را حل کردند. در این مقاله مدل

 اندارائه شده

 .، تحدب، نسبت(PPS)مکان تولید ، مجموعه ا(DEA)ها تحلیل پوششی داده :کلمات کلیدی

 مقدمه .1

یا  رو  غیار پاارامتری بارای      DEAهاا  تحلیل پوششی داده

گیری کارایی نسابی یا  مجموعاه از واحادهای تصامی       اندازه

ی در مقایسه با یکدیگر با استفاده از ی  برنامه (UMD)گیرنده 

است. هر ی  از این واحدهای تصمی  گیرنده از چندین ریاضی 

 هاای کنند. مدلورودی برای تولید چندین خروجی استفاده می

UED  شوند. در بعضی های عددی مطلق اجرا میمعموال با داده

های تولیاد  ها، اغلب دادهمواقع برای سهولت مقایسه بین واحده

اسامیت شارح    شاوند. هولیناگ ورث و  به شکل نسبتی ارائه می

ها به شکل نسبتی باشاند از  ها یا خروجیدادند وقتی که ورودی

تاوان اساتفاده کارد و    با بازده مقیاس ثابت نمی UED هایمدل

 در .]2 [باید از مدلهای با بازده به مقیاس متغیار اساتفاده کارد   

UED         فرض تحدب مجموعاه امکاان تولیاد باه عناوان اسااس

کاه ایان    .]3[های با بازده به مقیاس متغیر و ثابات اسات   مدل

 UEDهای استانداردفرض ممکن است به هنگام استفاده از مدل

های به شکل نسبتی برقارار نباشاد   در حضور ورودی و خروجی

دیگاری    CBB یلذا امین و امروزنژاد مدلهای اصالح شده .]1[

د بادین ترتیاب   ارائه دادنا   CBB های استانداردرا به جای مدل

ها باه شاکل نسابتی هساتند را     مشکل تحدب را زمانی که داده

ی جمعای،  هاای اصاالح شاده   . این مقالاه مادل  ]1[حل کردند 

 دهدها به شکل نسبتی باشند، را نشان میزمانی که داده

 

 

 

 بخش یک .2

هاای  ی جمعای باا خروجای   هاای اصاالح شاده   مدل 2در بخش

 شود.ارائه مینسبتی با بازده به مقیاس متغیر 

 

 بخش دو .3

 .شودشرح داده می مطالب ارائه شده با ی  مثال عددی

 

 بخش سه. 4

های نسبتی با بازده باه  با ورودی ی جمعیهای اصالح شدهمدل

 شود.مقیاس متغیر ارائه می

 

 چهار بخش.  5 

هاای  هاا و خروجای  باا ورودی  ی جمعای های اصالح شاده مدل

 .شودارائه مینسبتی با بازده به مقیاس متغیر 

 

 . نتـایج 6

ی  رو  غیر پارامتری برای  DEA هاتحلیل پوششی داده

 تصمی گیری کارایی نسبی ی  مجموعه از واحدهای اندازه

ی در مقایسه با یکدیگر با استفاده از ی  برنامه (UMD) گیرنده

های نسبتی به ریاضی است. در بعضی مواقع استفاده از داده

رسد. تحدب یکی از کارامدتر به نظر می های مطلقجای داده

های نسبتی در است که در حضور داده PPP های اساسیفرض

دچار مشکل می شود. هولینگ ورث  UED های استانداردمدل

ها به شکل ها یا خروجیو اسمیت شرح دادند وقتی که ورودی

توان با بازده مقیاس ثابت نمی UEDهای نسبتی باشند از مدل

با بازده به مقیاس متغیر  UEDکرد و باید از مدلهای  استفاده
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 یهای اصالح شدهلذا امین و امروزنژاد مدل .استفاده کرد

CBB  های استاندارد دیگری را به جای مدلCBB   .ارائه دادند

ها به شکل نسبتی اند را حل که مشکل تحدب را زمانی که داده

جمعی با بازده به  یهای اصالح شدهکردند. در این مقاله مدل

ها به شکل نسبتی باشند ارائه مقیاس متغیر زمانی که داده

 اند.شده
 

 

 : . مـراجع 6

[1] A.Emrouznejad,G.R.Amin,DEA models 
for ratio data: convexity consideration,J 
Applied  mathematical modeling,33(1):486-
498.2007. 
[2] B.Hollingsworth,P.Smithy,use of ratios in 
data envelopment analysis, J applied 
economics letters,10(11): 733-735.20003. 
[3] W.W. Cooper, L.M. Seiford, K. Tone, 
Introduction to Data Envelopment Analysis 
and its Uses with DEA-Solver Software and 
References, Springer, 2006. 

 
 

 

154



A collocation method for solving fractional optimal

control problems
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Abstract: A numerical method using Haar wavelets for solving fractional optimal control problems (FOCPs)
is studied. The proposed technique is applied to transform the state and control variables into nonlinear
programming (NLP) parameters at collocation points. A nonlinear programming solver can then be used to
solve fractional optimal control problems. Illustrative example is included to demonstrate the validity and
applicability of the proposed method.
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1 INTRODUCTION

In this paper we consider a class of optimal con-
trol problems with Caputo fractional derivative in
dynamical system. Our problem formulation is as
follows:

min J(t, x(t), u(t)) =

∫ 1

0

f(t, x(t), u(t))dt, (1)

subject to

C
0 D

α
t x(t) = g(t, x(t), u(t)), n− 1 < α ≤ n, (2)

h(t, x(t), u(t)) ≤ 0, (3)

x(0) = x0, x(1) = x1, (4)

where n is a positive integer, f is a scalar function,
x(t) is an n× 1 vector of states, t is the time, u(t)
is an m×1 vector of controls, g is an n×1 vector of
continuous differential functions and h is an r × 1
vector.

2 THE FRACTIONAL CALCULUS

Definition 1. The Riemann-Liouville fractional
integral of order α ≥ 0 is defined as follows [2]

aI
α
t f(t) =

1

Γ(α)

∫ t

a

(t− τ)α−1f(τ)dτ, t > 0.

Definition 2. The Caputo fractional derivative
of order α for a function f ∈ Cn[0,∞] is defined as
follows [2]

C
a D

α
t f(t) =

1

Γ(n− α)

∫ t

a

f (n)(τ)dτ

(t− τ)α+1−n
, n−1 < α ≤ n,

where n is a positive integer.

3 PROPERTIES OF THE HAAR BASIS

3.1. Rationalized Haar functions

The RH functions RH(r, t), r = 1, 2, ... can be
defined on the interval [0, 1) by [1] as

RH(r, t) =


1, J1 ≤ t < J 1

2
,

−1, J 1
2
≤ t < J0,

0 otherwise,

where

Ju =
j − u

2i
, u = 0,

1

2
, 1.

The value of r defines two parameters i and j via

r = 2i + j − 1, i = 0, 1, 2, 3, ..., j = 1, 2, 3, ..., 2i.

If, we let i = 0, 1, 2, ..., α, a function G(t) ∈
L2[0, 1], may be expanded into RH functions as

G(t) ≃
K−1∑
r=0

arRH(r, t) = ATΦK(t), (5)

where

K = 2α+1,

A = [a0, a1, ..., aK−1]
T ,

ΦK(t) = [ϕ0(t), ϕ1(t), ..., ϕK−1(t)]
T ,

and

ϕr(t) = RH(r, t), r = 0, 1, 2, ...,K − 1.

If we set all the collocation pick point tl at the
middles of each wavelet, then tl is defined as

tl =
l − 0.5

K
, l = 1, 2, ...,K.

1
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Also, the Haar matrix Φ̂K×K is stated as

Φ̂K×K = [ΦK(t1),ΦK(t2), ...,ΦK(tK)]. (6)

3.2. Operational matrix of the fractional order in-
tegration

The Haar wavelet operational matrix of the frac-
tional order integration Pα

K×K is given by [3] as

Pα
K×K = Φ̂K×KFαΦ̂−1

K×K .

where

Fα =
1

Kα

1

Γ(α+ 2)


1 ξ1 ξ2 . . . ξK−1

0 1 ξ1 . . . ξK−2

0 0 1 . . . ξK−3

0 0 0
. . .

...
0 0 0 0 1

 ,

with ξi = (i+ 1)α+1 − 2iα+1 + (i− 1)α+1.

4 HAAR DISCRETIZATION METHOD

We assume that the fractional derivative of the
state variables and control variable can be approxi-
mated by Haar wavelets with K collocation points,
i.e., 

C
0 D

α
t x(tl) ≈ CTΦ(tl),

u(tl) ≈ BTΦ(tl),
x(tl) ≈ CTPα

K×KΦ(tl) + x(0).
(7)

The performance index in (1) can be simplified as

J =
1

K

K∑
l=1

f(tl, CTPα
K×KΦ(tl) + x(0),BTΦ(tl)).

Substituting C
0 D

α
t x(t), x, u in (1)–(3) with the Haar

wavelets expressions in (7) separately yields

CTΦ(tl) = g(tl, CTPα
K×KΦ(tl) + x(0),BTΦ(tl)),

h(tl, CTPα
K×KΦ(tl) + x(0),BTΦ(tl)) ≤ 0.

5 SIMULATION RESULTS

Example: Consider the fractional optimal control
problem as

min J =
1

2

∫ 1

0

[3x2(t) + u2(t)]dt,

subject to

C
0 D

α
t x(t) = −x(t) + u(t),

x(0) = 0, x(1) = 2.

This problem has the exact solution J = 6.149258
for α = 1 (see [4]). In Table 1, we see approxima-
tions of cost function J for α = 1 and different

values of K by the proposed method. The optimal
control u(.) and the corresponding trajectory x(.)
are depicted in Figs 1 and 2.

Figure 1: Optimal trajectory x(.) for K = 32 in Example 1.

Figure 2: Optimal control u(.) for K = 32 in Example 1.

TABLE 1:

Approximate values of cost function J for α = 1 in Example 1.

The number of nodes J
K=8 6.146096
K=16 6.146967
K=32 6.149061
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 زنجیره تامین  درداده های بزرگ   ورودبررسی اثر 
   n_irannejad2000@yahoo.com . گروه مهندسی صنایع ،، دانشکده فنی مهندسی مدرس دانشگاه پیام نور مرکز الشتر، *ندا ایران نژاد 

این بهتر  درکرا در مواجهه با اطالعات حجیم می داند ،  ها قدرت آن برخالف تصور عمومی در مورد داده های بزرگ که اصوال  : چکیده

قابلیت پردازش اطالعات هدفمند شده را دارد . به عبارت دیگر تمرکز داده های بزرگ بر تولید ارزش و   در تصور سیستمی نهفته است که داده ها

های اخیر  آورد. پژوهش های آنها به ارمغان می ای برای رهبران و سازمان این حجم از اطالعات الزامات تازه. نه بر آنالیز اطالعات حجیم است 

وری و بازگشت  اند بهره های خود استفاده کرده گیری وکار برای هدایت تصمیم ها و تحلیل کسب هایی که از داده دهد که سازمان دانشگاهی نشان می

ها  دهد که سازمان نشان می زنجیره تامینبا بررسی  ورود داده های بزرگ به  مقاله  این.  اند بوده به بقیه داشته و سودآورتربیشتری نسبت   سرمایه

، به صورتی راهبردی در تعامالت  کنندگان و همچنین درگیر کردن مشتریان و تامین زنجیره تامین رون بازکردن مجاری اطالعاتی در دا توانند ب می

یک  هماننددرست .  ندومی شها تبدیل  ای جدید از دارایی گونه های بزرگ به مرور به . داده آورندمی دست  بر مبنای وب سودآوری بسیار خوبی به

های بزرگ و  باید آمادگی خود را برای استفاده از ظرفیت داده زنجیره های تامین لذاتوانند مبنای خوبی برای رقابت باشند.  جاری مینشان ت

باید    زنجیره های تامینها وابسته نیست؛ بلکه  موفقیت تنها به مهارتین راستا در ا  .افزایش دهند را دنمواجه می شوکه با آن  مدیریت تهدیدهایی

  .دست آورند های بزرگ به چگونگی تحوالت عصر داده  تجاربی را درباره

 زنجیره تامین ،داده های بزرگ ، تحلیل داده ها ، جریان اطالعات .کلمات کلیدی : 

                                                           

:ندا ایران نژاد *ارائه دهنده  

 .مقدمه 1

تحلیل داده ها است که انتظار  جدید داده های بزرگ نسل     

می رود بهره وری از اطالعات را افزایش داده و درآمد زیادی را 

استفاده از انواع  ورد .بیاسرمایه به ارمغان حرف و برای صاحبان 

داده های بزرگ اصطالحی است که داده ها امر جدیدی نیست . 

، کنترل و  به مجموعه داده هایی اطالق می شود که مدیریت

پردازش آن ها فراتر از توانایی ابزارهای نرم افزاری در یک زمان 

قابل تحمل و مورد انتظار است . مقیاس داده های بزرگ بطور 

ترابایت به چندین پنتا  01مداوم در حال رشد از محدوده چند 

بایت در یک مجموعه داده واحد است. مجله هاروارد بیزینس 

روزانه دو  2102عالم کرد که در سال ا 2102ریویو در اکتبر 

نیم اگزا بایت یا به عبارتی دو ونیم میلیارد گیگا بایت اطالعات 

هر چهل ماه در حال دوبرابر ها تولید شده است و این رقم 

در واقع زنجیره های تامین مبتنی بر داده .[6] می باشند شدن

که ست ا ای جدید تحلیل این داده هاهای بزرگ و ابداع روش ه

 .شرکت ها را با چالش مواجه کرده است ، در دنیای امروز 

گرفته اند که با    زنجیره های تامین سنتی به گونه ای شکل 

استفاده از نرم افزار ها و پایگاه داده آن ها به صورت ساختار 

اما عصر داده های  .کنندمی تحلیل تجزیه و داده ها را ، یافته 

ی ها از این دست را منسوخ ربزرگ بسیاری از سرمایه گذا

کرد . استفاده از فناوری داده های بزرگ این امکان را خواهد

فراهم می آورد تا فرآیند های زنجیره تامین از خارج به داخل 

پایه گذاری را ین مبتنی بر مشتری باز تعریف شده و زنجیره تام

. این مهم در تناقض با سیستم های فناوری اطالعاتی  نماید

است که هم اکنون از طریق سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی 

ERP سیستم های برنامه ریزی پیشرفته،APS   و حتی

 نوعی نگاهی از داخل به خارج سیستم های هوش مص

سازمان به سوی مشتری(به زنجیره های تامین ایجادکرده اند زا)

که از فناوری داده های بزرگ آن است  . از مزایای استفاده

امکان بهره گیری از اطالعات موجود در عکس ها ، شبکه های 

اجتماعی ، تبادالت حسگر ، سیستم های مکانیابی جهانی و 

رتبه بندی ها و ، ها متون ساختار نیافته از ایمیل ها ، وبالگ 

. داده های بزرگ همچنین این امکان  می آورد را فراهم ...غیره

به محرک های  ترسریع فراهم می آورد تاها را برای شرکت 

د. به منظور بهره گیری از نمرتبط با کسب وکار خود پاسخ ده

این فناوری ، شرکت ها باید از فناوری های نوین بهره برده و 

. اما پیش از آن شایسته  دفرآیندهای خود را باز مهندسی نماین

ناوری ، زیرساختارها ، است تا شرکت ها از مزایا و معایب این ف

،  نهایت هزینه های مورد نیاز برای پیاده سازی آنرتخصص و د

 ورند.آم را به دست زات الطالعا

 در زنجیره تامین داده های بزرگ کاربرد .2

،  تغییر شکل فرآیندهادر زنجیره تامین  با   ی بزرگ ها داده      

صاحبان به نفع  رارقابت  بوم و تسهیل نوآوری تغییر زیست

 چند سوال بحث خود را حول  در ادامه . دهندمی تغییر صنایع

  می نماییم . دهی سازمان

                  د در تصمیماتنداده های بزرگ چگونه می توان - 1-2

 د؟    نبه تامین کنندگان کمک نمای

 های رگ با خود امکان تحول در روشهای بز داده   
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 2 

استفاده از توانند با  گیری را به همراه دارند. مدیران می تصمیم

شده فرضیات مختلف را آزمون کنند و نتایج آنها  تجارب کنترل

 گیری گذاری و تصمیم های سرمایه گیری را برای هدایت تصمیم

تواند مدیران را از  عملی می  کارگیرند. تجربه های عملیاتی به 

و تنوع نتایج را کاهش دهد و  ساختهروابط علی و معلولی آگاه 

  .مالی و تولیدی را بهبود بخشد در عین حال عملکرد

گسترده و  سازی سفارشیدر ی بزرگ ها دادهاگراز -2-2

 ؟یابد می بهبودچگونه  میننجیره تازم ینمای بهنگام استفاده

که مستقیما با مشتریان برخورد دارند زنجیره های تامینی    

بندی مشتریان و انتخاب  های بسیار خوبی برای بخش داده

سازی بهنگام  های بزرگ، شخصی دارند. داده مشتریان هر بخش

تا به حال  که و این گامی است فراتر از آنچه سازد را ممکن می

رفتار  می توانندهای نسل بعد  فروش طی شده است. خرده

در آینده بر راآنها  احتمالی نیازهایمشتریان را پایش کنند و 

اطالعات ن سازی نمایند. بر اساس ای مبنای این اطالعات مدل

چه هنگام مشتریان در شرف  توانند بفهمندکه آنها می

 .خرید یک محصول خاص هستند  گیری درباره تصمیم

می توانند باعث                              چگونه های بزرگ  داده -3-2

 ؟دنشوزنجیره تامین  مدیریتدر  رشد

ها  برای استفاده از الگوریتم  های بزرگ فضای عملیاتی داده     

د. تولیدکنندگان نده های خودکار را گسترش می و ماشین

 با استفاده ازهای سنسورهای خط تولید را  ها و داده الگوریتم

 وازکه اتالف را کاهش ،کنند  های خودتنظیمی ایجاد می فعالیت

کاهند و در نهایت  ها در فرآیندها می دخالت پرهزینه انسان

د که شو ها باعث می این روش .دهند خروجی را افزایش می

اصالح محصول چند هفته زودتر طی شود؛ زیرا بازخورد   چرخه

های  در میدان  .شود با سرعت زیادتری از مشتریان اخذ می

ها را در  مر دادهابزارها به صورت مست، نفتی دیجیتال پیشرفته 

های مکانیکی و موقعیت وضعیت  مورد خطوط لوله و سیستم

  وسیله کنند. این اطالعات به های نفت گردآوری می چاه

نتایج تحلیل را در مراکز  و شود ها تحلیل می هایی از رایانه خوشه

کنند و مراکز جریان نفت را برای  عملیات بهنگام وارد می

  . گیرند کار می بهسازی زمان  لسازی تولید و حداق بهینه

 . نتـایج 3

انقالب   به تاریخچهمی دهدکه به مدیران پیشنهاد این مقاله     

 . تر شود آینده آسان های بینی تا پیش داشتهها توجه  داده

 زنجیره تامینرا در چند های بزرگ  اثر احتمالی داده همچنین

که برخی صنایع منافع این امر را  مشخص شد ونموده بررسی 

گذاری بر  ؛ زیرا آمادگی بیشتری برای سرمایه فهمند زودتر می

 را تری برای استفاده از آن های تجاری قوی ها یا انگیزه داده

ای است.  های بزرگ مستلزم اصول مدیریتی تازه  دارند. عصر داده

ود که نه ی خواهد بزنجیره های تامینمنافع رقابتی آینده از آن 

آوری کنند بلکه از آنها در  ی بهتر و بیشتری را جمع ها تنها داده

. نمایندصورت اثربخش استفاده  یک مقیاس قابل قبول و به

تامین در مواجهه با داده های بزرگ  های اگرچه چالش زنجیره

نحوه طراحی سیستم های  اصلی مشکل  ،  متفاوت می باشد

زنجیره تامین است . این برنامه ها برای جمع آوری اطالعات از 

خارج به داخل سیستم طراحی شده اند. در حالی که نیاز 

 بررسی اطالعات از داخل به خارج نیزبه زنجیره تامین در آینده 

در گذشته فقط نیاز به تحلیل اطالعات مالی  . اگراست ضروری 

از پیش تعریف شده بود ، امروزه اطالعات پراکنده در یک قالب 

از اهمیت ویژه ای در بهبود یک سیستم زنجیره تامین برخوردار 

رقابت نه تنها بر سر دسترسی به اطالعات هدفمند بلکه بر . ندا

 در باشد .سر دسترسی به اطالعات به صورت بالدرنگ نیز می 

ارایه خدمات در زنجیره و  نتیجه دسترسی به اطالعات بالدرنگ

 بدانخواهد بود . این نمتمرکز بر افراد و گروه خاص ، تامین 

ی بهره ا یاز مدل های تجارزنجیره های تامین  معنی است که

که الگوی خرید مصرف کننده را در کسری از ثانیه  می گیرند

تجربه یک فروش متفاوت و مختص  این تشخیص داده و در پی

دو عنصر یادگیری و  نتیجهدر  .  برساننداو الیق مشتری را به ع

ارتباط در برداشتن گام های اولیه برای شناخت داده های بزرگ 

داده های بزرگ در تالش برای تغییر .می کند ن کمک شایا 

 آنها هستند و زنجیره های تامیندرنزدیک  ی آینده در نگرش

 .  دنمی ده بیش از پیش به ما نشاناهمیت داده کوچک را
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 :کنندگان تأميننمای کلی از یک رویکرد جامع برای ارزیابی 

 تحليل معيارها و روش

 hvahdani@ub.ac.ir،بجنورد، دانشگاه مهندسی صنایعگروه عضو هيأت علمی  ،هاشم وحدانی

 s.jamehabrishami@ub.ac.irدانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه بجنورد،، *سلمان جامه ابریشمی

 m-asghari@live.comالتحصيل کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه فردوسی مشهد، فارغ ،محمد اصغری
 

کننده صورت گرفته است که اکثر این تحقيقات تأمينی اخير مطالعات زیادی در ارتباط با انتخاب در دو دهه چکیده:

اند.  ریزی سلسله مراتبی، تحليل توسعه داده و روش آماری بهره بردهگيری چند معياره مانند برنامههای تصميماز روش

عالوه رفتار انسان معين و هاما این رویکردها در بيان غيرقطعيتی که در واقعيت وجود دارد ناکارا عمل خواهند کرد، ب

یا قادر نباشد که یک مقدار عددی دقيق را تعيين  وقابل پيش بينی نيست و تصميم گيرنده ممکن است تمایلی نداشته 

ها توسعه داده شده است که کاربری یک کننده تأمينای ارزیابی شایستگی کند. در مقاله حاضر یک رویه یکپارچه بر

کند. به عبارت دیگر تالش خواهد شد تا از این تکنيک غير مرسوم تحت عنوان سيستم استنتاج فازی را سنجش می

 یزنجيرهها در چارچوب یک مدیریت دهدر ارزیابی فراهم کنن مؤثرروش برای رسيدگی به فاکتورهای کمی و کيفی 

اثربخشی شبکه پيکربندی شده توسط  ها با مراکز توليد بررسی شود.استفاده و به طور همزمان اثر فاصله آن تأمين

 مورد بحث و تحليل قرار خواهد گرفت.حاصل شده مثالی مصور و سپس نتایج 

 پوشش تدریجیکننده، سيستم استنتاج فازی، ی تأمين، انتخاب تأمينمدیریت زنجيره : کلمات کلیدی

 

 مقدمه .1

هدف از این مطالعه پيشنهاد و توسعه سيستمی است که 

ها در یک کنندهتأمينتصميم گيرندگان را در ارزیابی عملکرد 

گيری متعدد حمایت نماید. توسط ابزارهای اندازه تأمينشبکه 

ها را با معيارهای کنندهتأميندر این تحقيق، تصميم گيرندگان 

گر سيستم استنتاج کمی و کيفی تقویم شده توسط ویرایش

 کنند. ارزیابی می 1فازی متلب

 مرور ادبیات .2

کننده به عنوان یک از تأمينهای ارزیابی عملکرد شرکت

و  chenست )شدن اهای بحرانی در حال شناخته شاخص

. در شناسایی معيارهای کمی و (Sharma [2] ،[1]همکارانش

[ هجده معيار را 4] Dickson [3 ،]Dempseyکيفی بعد از 

مقاله مرتبط را  44[ 5همکارانش ] و Weberکند. تشریح می

های و توجه اصلی را به معيارها و روش ظاهر شده 1611که از 

-بندی کردهجامع مرور، تفسير و طبقهاند را بطور تحليلی داده

های متنوع روش، های مصلحکنندهتأمينانتخاب نهایی اند. 

                                                           
1
MATLAB FIS Editor 

ز یک مدل ها ادهند. تعدادی از این روشانتخاب را پوشش می

، تئوری AHPریزی خطی، مانند، برنامه اندمنفرد استفاده کرده

ها بعضی دیگر از این روش. Zadeh [1]توسط  فازی یمجموعه

در این حوزه بکارگيری .اندهای ترکيبی استفاده کردهز مدلا

AHP  و فازیAHP در مطالعه. عموميت بسياری داشته است-

 2سيستم استنتاج فازی ،Mayorga [4]و  Carrera توسطای 

(FIS جهت توسعه محصوالت جدید در )تأمينانتخاب  مسأله 

-شاخصآنها اهميتی برای وزن  .شده است کننده بکار گرفته

های انتخاب شده نگماشتند )معيارها و زیرمعيارها( و قواعد 

تمام  FISشان برای هر سيستم کار رفته در مدلهفازی ب

 دهد.ها را پوشش نمیکنندهتأمينهای ممکن مشخصه
 

 تعریف مسأله .3

یکی از اصول اساسی برای دستيابی به یک شبکه یکپارچه 

مواد اوليه  تأمين، تعيين استراتژی مناسب در تأمين یزنجيره

ارزان است بطوریکه معيارهای محيطی را در کنار معيارهای 

ابتدا  ما در این مقاله ارزیابی کند. تأمينی سنتی زنجيره

سيستمی را توسعه خواهيم داد که به تصميم گيرندگان در 
                                                           
2
 Fuzzy inference system 
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چوب بالقوه بر مبنای یک چار هایکنندهتأمينارزیابی عملکرد 

 Zhangو  Amin ارزیابی از معيارهای شایسته )تطابق یافته از

[( کمک خواهد کرد. نتایج این فاز پس از در نظر گرفتن اثر 8]

گر وزن فاصله پوشش در آن، به عنوان پارامترهایی که نمایان

کالبد  1شکل  شوند.ها هستند بررسی میکنندهتأميناهميت 

 دهد.بر مبنای فاصله نمایش میاصلی رویکرد ما را در ارزیابی 

هيلوا داوم هدننک نيمات

هدننک ديلوت

L
U

 
 کننده ها با اثر پوشش تدریجی تأمین (: ارزیابی1شکل )

تصميم گردد. زیر منحنی باز میی این روش به مرکز ناحيه

دهی زبانی با اعداد فازی مثلثی گيرندگان از متغيرهای وزن

کنند که استفاده میبرای نمایش شایستگی و اهميت هر طبقه 

 شود. ها یکسان در نظر گرفته میکننده تأمينبرای تمامی 

که اعداد مشخصی برای هر طبقه توسط سيستم استنتاج زمانی

فازی کسب گردید، در قدم بعد برای تخمين وزن نهایی 

 ( استفاده خواهد شد.1کننده از معادله ) تأمينعملکرد هر 

 ̃   ∑  ̃        

 

   

 ∑  ̃  

 

   

 (1) 

 یدر دوره iکننده تأمينعملکرد نتيجه شده برای    ̃ که 

به ترتيب عدد اهميت فازی زبانی در      و    ̃ است،  tزمانی 

نظر گرفته شده و عدد مشخص محاسبه شده توسط سيستم 

تعداد طبقات نمایانگر  nاستنتاج فازی برای هر طبقه هستند و 

-بندی خطی برای تبدیل وزنمقاله یک تابع رتبهدر این  است.

ارز استفاده شده های فازی محاسبه شده به اعداد قطعی هم

  .[6است]

 اثر فاصله پوشش

پوشش انقطاع ناگهانی پوشش است،  مسألهیکی از فرضيات در 

شوند و نقاط در یک فاصله بحرانی به طور کامل پوشش داده می

پوششی وجود ندارد. این رویکرد در در خارج از این فاصله هيچ 

و  Berman) [11] دررسد. عمل غير واقعی به نظر می

مکانيابی پوشش را  یمسألهیک فرم عمومی از  همکارانش(

پوشش  یکه دو شعاع پوشش جایگزین فاصله داده شدهتوسعه 

 شدند.می

 گیرینتیجه .4

-ينتأمای برای ارزیابی در این مطالعه به بررسی رویکرد تازه

اثر  نيزو  کمی و کيفیاز معيارهای  یها بر اساس چارچوبکننده

. روش پيشنهاد شده است پرداخته ی آنها از توليدکنندهفاصله

شده تصميم گيرندگان را قادر خواهد ساخت تا برآورد جامعی 

کننده ها با استفاده از سيستم استنتاج فازی تأميننسبت به 

ها را به شکل پوشش آن یفراهم آورند، همچنين فاصله

هدف از این تدریجی توسط یک تابع نزولی بررسی کنند. البته 

های جدید برای ارزیابی و پژوهش تنها پيشنهاد و توسعه گزینه

 بوده است، تأمين یزنجيره یها در شبکهکنندهتأمينانتخاب 

های زیادی برای محققين آینده در این حوزه بنابراین فرصت

به عنوان مثال این دو فاکتور به همراه سایر وجود دارد. 

ریزی د برای پيکربندی یک مدل برنامهنتوانمی مؤثر هایپارامتر

کننده، تخصيص سفارشات و تعيين تأمينریاضی برای انتخاب 

 استراتژی توليد در یک شبکه یکپارچه بکار گرفته شود.
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Abstract: This study pays to assess of efficiency and productivity supposing efficiency recovery in elected 

petrochemical companies during 1384-1388 using with datum covering analysis method and considering of 

effective agents on efficiency with using of panel datum. 

Keywords: data covering analysis,ultra efficiency,productivity,data panel,petrochemistry.  

1.Introduction: 

 Various definitions have been introduced from 

efficiency in economy of production increasing 

and/or agents reduction dimensions .Generally, 

efficiency is productions’ proportions in comparison 

with a specified standard(Rajab poor,1384).Main 

question that we are looking for in this study are: 

What is efficiency and productivity processes in 

studied institutions? What are efficient and 

inefficient  units?What are effective agents and their 

effects on units efficiency? 

2.Research Theoretical Bases: 

Covering analysis of datum is a linear planning  

method that acts to make of efficiency with 

organizations information and production units as 

decision makers units(Bunker,1984,p.39).Main 

models of datum covering analysis divides into two 

groups of CCR(constant output compared with 

scale)and BCC(output constant compared with 

scale)(Emami Meybodi,1379,p.96). 

Ultra efficiency method(SFA)proposed by 

Anderson-Peterson in 1993.Generally method of 

model ,complete grading on efficiency extent of 

change amount resulted in unit deletion is under 

study  and assessment(Easton,2002,p.69). 

3.Research Methodology: 

It has been used in productivity calculation from 

Malm Quest index and datum covering analysis 

method and ultra efficiency. Malm Quest index 

makes possible general productivity separation to its 

two main parts that is technological and efficiency 

changes(Azarbaijani,1385,p.29). However,it is used 

from picture datum in order to approximation of 

effective agents on efficiency. We should observe 4 

matters in methodology:1.Two hypothesis of CCR 

and BCC 2. NIRS model 3. Selection of axial 

reserved model 4.datum structure. 

4.Research Output: 

Results of this study shows that Khark petrochemical 

complex have been the most efficient and Iran 

Carbon Company inefficient units during desired 

years and with assumption of stable output to 

scale.Investigation results of productivity from Mam 

Quest index shows that just Shiraz petrochemical 

complex has been experienced medium productivity 

grow of 7%.According to ultra efficiency method,the 

best yield of efficiency between studied complexes 

and according to 5 years mean as follows:Khark 

petrochemical complex,Fan Avaran,Shiraz, Isfahan, 

Arak, Farabi,Abadan and Carbon.Datum 

examination of panel show that all of the studied 

various during the research have meaningful 

relations with efficiency of above units. 

5.Results: 

Calculated technical efficiency average confirms this 

matter that scale efficiency amounts are less than 

management efficiency, namely these units 

proportionally have been acted in agents optimum 

combination in relation to their performances in 

measure of activities rates in optimum scale.On the 

basis of concluded calculation of this research have 

been specified that more active units in this industry 

have the activity in less scale of optimum and 

increasing return situations in proportion to 

scale.Changes’ agents in technology are the main 

agent in negative productivity growth of selected 

petrochemical complexes. Thus, with the attention to 

accomplished investment in petrochemical industry 

,we should obtain suitable way in order to use 

current high potential of this industry until can 

justify investments efficiency economically. The 

Important point in this study is that ultra efficiency 

analysis in valuable path to moving way towards 

improvement with delivering of policy for the 

complex managers. In these vital days, especially in 

energy category, from country’s economic history, 

can by this take a step to the reason of productivity 
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cycle improvement and the best consumption from 

this important and vital resource in order to drive 

country’s economy toward prosperity and progress. 
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هایدقیقونادقیقریزیخطیچندمعیارهوچندترازهقیدیبادادهبرنامه
  سیستان و بلوچستان، دانشگاه کاربردی ریاضی  دانشجوی کارشناسی ارشد ،* طیب نسبفرخنده 

 دانشکده ریاضی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشیار حسن میش مست نهی

LP) یدیو چند ترازه ق ارهیچند مع یخط یزیر برنامهاین مقاله پس از معرفی مسئله در  چکیده:
۲

MC)، ها و مدلبر  یمرور

هست خواهیم  یا بازهقطعی و همچنین  یها دادههای مسئله شامل دسته از مسائل که در آن پارامتر حل این یها روش

 پرداخت.

 ابر صفحه دوگان. بندی کردن،  نمایش ماتریس، ریزی خطی چند معیاره و چند ترازه قیدی، طبقه برنامه کلمات کلیدی:

 

                                                           

 *ارائه دهنده

  مقدمه  .1

زلنای   هاا  آنو پس از  0791پس از آنکه گیل و کوهن در سال 

 ، ساااختار مساائله 0791در رساااله دکتااری خااود در سااال    

را به عنوان توسایعی   (MCLP) ریزی خطی چند معیاره برنامه

 به سارعت خطی معرفی کردند، این نظریه  یزیر برنامهاز مسئله 

شد. تحقیقات یو و سیفورد در  بکار گرفتهمختلف  یها نهیزمدر 

خطی چناد   یزیر برنامهقیدی مسئله  یترازهاروی  0797سال 

هدفه زمینه تحقیقاتی جدیدی را فراهم آورد که بعادا از آن باه   

 شود یم برده م ناخطی چند هدفه چند ترازه  یزیر برنامهمسئله 

]0[. 

 و تعاریف ازهاین شیپ  .2

در این بخش بعضی از مفاهیم و تعاریفی کاه بعادا باه آن نیااز     

 داریم را مرور خواهیم کرد. 

با یک معیار )هدف( و یاک   (LP) ریزی خطی برنامهیک مسئله 

باه صاورت زیار    سطح در دسترس ثابت از منابع )سمت راست( 

 شود:  بندی می فرمول

 

 

 
ریاضی  یها یساز مدلی خطی در زیر برنامههای کمبود مدل

( بر MCLPریزی خطی چند معیاره ) های برنامهتوسط مدل

ریزی خطی چند معیاره به  مسئله برنامه مدل یک د.یگرد طرف 

 :باشد یمصورت زیر 

 

 

 
mس اترییک م  ، اتریس یک م که در آن  n و 

1m  یک بردار    فضای تصمیم با. باشدمی 

شود. فضای می تعریف 

 ناحیه شدنی جواب است. تصمیم 

ریزی  ریزی خطی و برنامه مسائل برنامه هر دو  در  دانیم که می

 فرد تنها یکبر این است که فرض   یارهخطی چند مع

 چندگیرنده به  با گسترش یک تصمیموجود دارد.  رندهیگ میتصم

سازی  رازه منابع، برای مدل، قالب کاری چند ترندهیگ میتصم

 شود. گروهی معرفی می یریگ میتصممسائل 

 ریزی خطی چند معیاره و چند ترازه قیدی برای فرم برنامه

(LP
۲

MC) ،  جایگزین  ، را با یک ماتریس

 :شود یمزیر تبدیل  صورت بهو مدل  میکن یم

 

 

 
 ی شدنی ها جوابقیود به عنوان یک مجموعه مفروض از 

 توسط جادشدهیا، در ترکیب خطی است که در آن 

به  تواند یم، ی ها ستون نیبنابرا. ردیگ یم، قرار ی ها ستون

 عنوان، سطوح منبع اولیه ممکن تفسیر شود. 

 معرفی مدل .3

هایی که در این مقاله مورد اساتفاده قارار   در این بخش به مدل

 .پردازیمگیرد میمی

LPمدل . 3-1
۲

MC اصالح خطاها فراهم آمده  جدید بر اساس

در این مدل نقطه بهین در یک جایی که دو ابر صفحه . است

گردد ثابت نگه  بندی نشده اضافه می طبقهبرای یافتن نقاط 

داشته شده است بر همین اساس بحث و گفتگوی دقیق در 

 . مورد ارتباط بین دو نوع خطا و انحرافات وجود دارد

  در بازه bکنیم که  متفاوت ثابت می یها دادهبرای 

 هدف ما هستند. حالثابت  دو عدد و   که  باشد یم

در هر سطحی از  و   بین  جستجوی بهترین نقطه قطع 

 :باشد پس مدل به صورت زیر می توازن است.
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LPبر اساس  تغییر مدل نقطه قطع قابل. 3-2
۲

MC  

سطوح چند ی قطع حساس بود و  مدل قبلی به انتخاب نقطه

بنابراین . تغییر برای استفاده موثر نبودند محدودیت قابل

LPخواهیم که این مدل را اصالح کنیم و  می
۲

MC  جدید بر

پذیرتر و مؤثرتر  اساس این مدل را پیشنهاد کنیم که انعطاف

باشد در واقع موضوع اصلی این مسئله شامل چگونگی انتخاب 

LPمدل اگر چه . باشد ی قطع می ی نقطه بازه
۲

MC  نوع نقطه

تغییر دارد اما باید توازن در بازه ثابت بررسی شود. در  قطع قابل

ی مشخص قابل  نتیجه انحرافات بر اساس یک ابر صفحه

باشد. برای چیره شدن بر این نواقص مدل ابر  گیری می اندازه

LP مدل .گردد دوگان ارائه می صفحه
۲

MC  به صورت جدید

 شود: بندی می زیر فرمول

LPمدل قبلی  
۲

MC یفاصله با   : 

 

 

 

 

 
LPمدل قبلی 

۲
MC یفاصله با  : 

 

 

 

 

 
 باال را به شکل زیر باهم ، دو مدلفرض کنید که

 ترکیب کنیم:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و  در مدل ابر صفحه دوگان باال به ترتیب 

کنیم سپس  جایگزین می و  ی  به وسیله

گیری  ی متفاوت اندازه انحرافات بر اساس دو ابر صفحه

 شود.نمایش ماتریس این مدل به شکل زیر هست: می

 
 

 

 
یک ماتریس برداری است که با بردار مشخصه در   که در آن

بنابراین . که عناصر آن همه یک هستند 0×0 ماتریس و  قطر

 با ترکیب متغییرها به صورت یک بردار داریم:

 

 

 
 نتـایج .4

کند  بندی کردن بررسی می این مقاله مدل جدید را برای طبقه

LPی  که براساس شیوه
۲

MC باشد. ویژگی مدل جدید به  می

وسیله یک زوج ابر صفحه موازی هم ارز شده است از این رو آن 

LP را مدل ابر صفحه دوگان
۲

MC نامند بعضی تجزیه و می 

 ها در مدل جدید بحث شده است. تحلیل

 . مراجع5
[1]- D. Chen, Y. Zhong, L. Yuxin, L. Lina, "Review of 

Multiple Criteria and Multiple Constraint- level Linear 

Programming", Procedia Computer Science 17 (2013) 

158- 165.  
 [2]- B. Wang, Y. Wang, "A Multiple-Criteria and 

Multiple-Constraint Levels Linear Programming Based 

Error Correction Classification Model", Procedia 

Computer Science 17 (2013)  1073-1082. 

[3]- Y. Zhong, D. Chen, G. Cui, Y. Jia, L. Li, Y. Liao,  

"The Theory of Multi-crieria and Multiple Constraint-

level Linear Programming for Oilfield Develoment ", 

Procedia Computer Science 17 (2013) 141-148. 

معیاره و  خطی چند یزیر برنامهالهام پودینه، دوگان در  [4]-
 .8811چند ترازه قیدی فازی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، 
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 ماهیت دار  SBMمدلدر رتبه بندی 

 parsazahra@yahoo.com،،دانشجوی کارشناسی ارشدریاضی کاربردی*پارسا زهرارضایی

  saljooghi@math.usb.ac.ir،ریاضی استادیاردانشکده،فرانک حسین زاده سلجوقی 

 .ستندیکارا ن یریگ میتصم یکردن واحدها زی، قادربه متما(DEA)داده ها یپوشش لیدر تحل ییکارا یابیارز ی: مدلهادهیچک

آن  بیومعا ایومزا یمعرف یرتبه بند یمدلها نیاز ا یخدربر د.کننیم یبند میناکارا تقس دو گروه کارا و مدلها واحدها را در نیا

مکان که ابه بندی متعددی ارائه گردیده است، روشهای رتای ایجادتمایز بین واحدهای کارا،بر کهیشده است به طور یبررس

 یورود تیشده با ماه کیبه صورت تفک یرتبه بند یاز روشها یکیمقاله  نیدر ا شود.می آنها فراهم  جینتا نیب سهیمقا

 شده است. روی جدول با مثال عددی تاکید ونتایج حاصل آن بسط داده شده است یخروج تیوماه

 هواحد تصمیم گیرند رتبه بندی، ها،ه تحلیل پوششی داد :کلیدی کلمات

                                                           

 *ارائه دهنده

 

 .مقدمه1

های پایاه در  یکای از مادل   ،SBM))هاا مدل مبتنی برکمکی   

از ترکیاب همزماان ورودی و    تحلیل پوششای داده هاسات کاه   

لذا بدون ماهیات نامیاده   راانجام داده، ارزیابی عملکرد وجیها خر

-SBM(Sبااه مااوازات آن ماادل ابرکااارایی باارای  ماای شااود.

SBMواحدهای تصمیم گیرنده توساعه   ( به منظور رتبه بندی

 روشاها و ارائاه   باا  هاا، ه تحلیل پوششی داد     [1].داده میشود

ای هاا ای باارای ارزیااابی علماای پاارو همینااه ماادلهای ریاضاای ز

ابی تعداد زیادی از واحدها در ارزیا  کاربردی فراهم ساخته است.

باه   (JSBMیکپارچاه)  دراین مقاله مدل .کارا شناخته میشوند

باا مثاال عاددی     صورت جداگانه بادو ماهیت ورودی وخروجای 

 [2] میشود. نتایج حاصل آن بررسی وتوضیح داده میشود

 DEAدر SBM مدل 2.

 .دباشنه موردمشاهد (DMUگیری) واحد تصمیم nدیکن فرض

 یمعرف DMUKکه دیگویم(SBM) هایکمک بر یمبتن مدل

 است: ریمساله ز نهیشده مقداربه

                 
  

 

 
∑ (  

     )
 
   

  
 

 
∑ (  

     )
 
   

 

        s.t               
                         
                                   (1) 

 SBMابرکارایی درمدل  .3

درروشهای غیرشعاعی حرکت درجهت موازی محورهای ورودی 

درماهیات   SBMباه ساوی مارز کاراسات. مادل       وخروجی و

 JSBMمادل   خروجی تحت تغییر واحد پایداراسات. ورودی و

مقادارکارایی  و SBM روش محاسبه ساده ای بارای محاسابه   

S-SBM همزمان ترکیب کمکای هاایی اسات    به طور است و 

 .به حساب نمی آیند SBMبرای وجود مدل ابرکارایی برای که 

             
  

 

 
∑ (  

     )
 
   

   
 

 
∑ (  

     ) 
   

 

s.t     ∑             
                       

   
   

 

          ∑              
   

   
   

              

                                       

               
                       

               
                         (2) 

 

 بادوماهیت ورودی وخروجیJSBM اصالح شده مدل .4

باه  ، ماهیت ورودی وخروجای  را بادوJSBM مقاله مدل دراین 

باماهیات ورودی باه    .این  مادل ی کنایم طورجداگانه بررسی ما 

 :[3]است (3مدل )صورت 

Min       
 

 
 ∑  (  

     )  ∑ (   )(  
      ) 

 
   

 
    

s.t       ∑              
  (   )  

       
   
   

               

             ∑           
 
   
   

 

                                     

            
                         

           b                    (3) 
 
 
 
 

 باماهیت خروجی است:  JSBMمدل(4مدل )

Max     
 

 
 ∑  (  

     )  
     ∑ (   )(  

     )  
    

s.t      ∑              
  (   )  
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 2 

          ∑          
 
   
   

 

                                  

            
                   

          b             (4) 
 مثال عددی .5

یاک   باادو ورودی و ( 1های مطابق جدول) با داده DMUهفت 

کااارایی حاصاال ازبررساای  . مقااادیردیاارا درنظربگیرخروجاای 

ماهیات  حالات ماهیات ورودی و   دردو DMUوابرکارایی هفت 

 است.مده آ(2)جدول در خروجی 

 وخروجیداده های ورودی  -(1جدول )
DMU          

A 4 3 1 

B 7 3 1 

C 8 1 1 

D 4 2 1 

E 2 4 1 

F 11 1 1 

G 12 1 1 

 

، نتایج حاصال از حال مادل کاارایی وابرکاارایی در      (2جدول)

را نشااان (4) و(3درماادل) حالاات ماهیاات ورودی وخروجاای 

 .میدهد

ورودی درماهیت وابر کارایی مقدار کارایی  –(2جدول)

 وخروجی

 ماهیت خروجی ماهیت ورودی 

DMU ابرکارایی کارایی ابرکارایی کارایی 

A 0.834 - 1 1.166 

B 0.621 - 1 1.583 

C 0.25 - 0.875  

D 0.4 - 0.8 - 

E 1 1.5 0.5 - 

F 0.9 - 1 1 
G 0.833 - 1 1 

 

  E  یDMU مشاهده میشودکه دوتوجه به نتایج جدول با

 ماهیت خروجیحالت  درست وورودی ابرکاراماهیت  درحالت

درماهیت ورودی  A ,Bی  هاDMUناکاراست. درحالی که

 ناکاراهستند 

 

 

 

 رتبه بندی واحدهای .باشند ولی درماهیت خروجی ابرکارا می

  کارا

 ازضعفهای مدلهای تحلیل پوششی  یکی

 واحادها ایان   که روشهای متعددی برای رتبه بندی داده هاست

 بارای  برای رتباه بنادی  این مدل روشی است. در پیشنهادشده

SBM پیشنهادشده است. درماهیت ورودی وخروجی 

 . نتیجه گیری6

، (DEA)داده هاا  یپوششا  لیا در تحل ییکاارا  یابیا ارز یمدلها

ودراین ستندیکارا ن یریگ میتصم یکردن واحدها زیقادربه متما

باه صاورت    SBM مادل  مقاله یکی ازروشهای رتبه بندی برای

باتوجااه بااه مثااال عااددی  ماهیاات دارموردبررساای قرارگرفاات.

مرجع کارا نتیجه ضعیف  مشاهده میشودکه ممکن است درنقاط

باااین حاال هماه     کارایی زیادبرآوردشود. یامقدار وداشته باشیم 

روشهای رتبه بنادی نمای تواناد روش محاسابه دقیقای بارای       

 د.نکارایی ارائه ده

 مـراجع.7
] 1] H. S, Lee , C .W ,Chu , J, Zhu,” Super-efficiency   

DEA in the presence of Infeasibility ” European  Journal 
 of Operational  Research , 2011, 212, 141–147. 
 

[2]  C . Chien - Ming  , ”  Super efficiencies  or       
super  inefficiencies ? Insights from a joint computation  
model  for  slacks-based  measures in DEA” , European 

Journal of  Operational  Research 2013 , 226 . 258–267  
 

[3] K .Tone. ” A slacks - based measure of  super –

efficiency  in  data envelopment  analysis ” , journal of 

operational research , 2002  ,143(1) . 32-41. 
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 1 طیبه ذالنی سفلی

 

1 

 دل و روش رتبه بندیم(:DEAپوششی داده های فازی)تحلیل 

  دانشجوی کارشناسی ارشد آزاد تبریز طیبه ذالنی سفلی :نویسندگان                                           

 آذربایجاندانشگاه شهید مدنی   علمی عضو هیأت جعفر پورمحمود                                           

این مقاله تالش می کند نسبی واحدهای تصمیم گیری است. ییاکارپوششی داده ها یک روش بسیار موثر در ارزیابی  تحلیل:چکیده

اولیه را به یک چهار چوب فازی تعمیم دهد.به منظور حل مدل فازی الگوریتم پیوندی ترکیب شده با شبیه سازی فازی  DEAمدل 

 .است ژنتیک طراحی شدهوالگوریتم 

 

 اندازه گیری قابل قبول-کارایی -ژنتیک الگوریتم -الگوریتم پیوندی  - فازی AEDکلمات کلیدی:

h

                                                           

 *ارائه دهنده

 

 مقدمه .1

(،ابتدا توسط چارنز و همكااران   DEAها ) تحلیل پوششی داده

 که یک روش غیر پارامتری برا ی ارزیابی کاارایی  [ ارائه شده1]

نسبی واحد هایی تصمیم گیری بر مبناای چناد ورودی وچناد    

سكسااو  خروجاای اساات .روش رتبااه بناادی ابتاادا توسااط    

هاا،  DMUبندی  های رتبه در بیشتر روششد. وهمكاران  ارائه

هااای ورودی و خروجاای دقیقااا   شااود کااه همااه داده فاارم ماای

های ارزیاابی   بیشتر موارد کلی، داده شناخته شده هستند. اما در

 گیری باه اعاداد قیعای    های تصمیم ای از بررسی اغلب مجموعه

[ 2کااو و لای ]  .ندفازی هست هاها و خروجی  هستند که ورودی

یک روش را برای پیدا کرد  تابع عضویت امتیازات کارایی فازی 

 ندهستنزی فا اعداد توسعه دادند وقتی که بعضی از

 گیری قابل قبول ا ندازه  -2

یاک مجموعاه غیرتهای و     کنیم فرم می . P   مجموعاه

باشاااد. بااارای  تاااوانی از PA[ [ یاااک 3، لیاااوو]ی

قبول،  گیری قابل اندازه ACr [ [ ثابت 4ارائه کردند. لیوو]ی

کردند که یک مجموعه تابع  0Cr گیری قابل قبول  یک اندازه

 در شرایط زیر صدق کند.است اگر و فقط اگر

 

. 

A.    1Cr  

 

B.     BCrACr  هرگاه BA  

 

Cr    خاااااااااود دوگاااااااااا  اسااااااااات هرگااااااااااه 

     PAACrACr C  ,1 
 

C.            5.0sup;,sup  iiiiii
i

ACrPAACrACr 

 

سااه جزئاای   Cr,P,    یااک فضااای قاباال قبااول نامیااده

 .شود می

. 

 

 فازی DEA مدل -3

 

 

های اخیر قضیه مجموعه فاازی باه عناوا  یاک روش      در سال .

ارائه شده است.  درایان   DEAهای  باداده های نامعلوم در مدل

متغیرهای  DMUjاز  ~jyهای  و خروجی ~jxهای  ورودی مقاله

 های فازی از آنجایی که محدودیت j=1,…,n.فازی هستند. 

.
 

 مجموعه امكا  تولید معرفای نكارده، یاک ایاده طبیعای     یک 

 را تولید کنیم. 1که یک ارزش اطمینا آنست 

 DEA مدل ،CCR با در نظر گرفتن محدودیت تصادفی ومدل

  تواند به صورت زیر نوشته شود. فازی می
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 .(0/و5در هر کدام)

فازی تبدیل به یک مدل  DEAهرگاه ضرایب فازی باشد، مدل 

 های اولیه مشاكل  شود که حل آ  با مدل ریزی نامعین می برنامه

 است و این ناشی از پیچیدگی آ  است در این مقاله ما بیانات 

های فاازی در تولیاد یاک الگاوریتم هوشامند       فازی و الگوریتم

کناایم. .  ل ماایفااازی را کاماا DEAباارای حاال ماادل پیوناادی

های مدر  مانناد بیاناات حرارتای، جساتجوی ممنوعاه،       تجربه

جستجوی متغیر همساایگی وضدسیساتم  هاا    الگوریتم ژنتیک،

 شانس دور شد  از نقاط بهینه را افزای  می دهد.

ریازی   هاای برناماه   از زمانی که الگوریتم ژنتیک بسیاری از مدل

آ  را در [. مااا 5نااامعین را بااا موفقیاات حاال کاارده اساات ]   

فازی استفاده کردیم.تواباع ناامعین    DEAمدل و  دستورالعمل

شااود.  بعنااوا  تااوابعی بااا پارامترهااای نااامعین تعریاا  ماای    

فاازی بار تخماین تواباع ناامعین       بخاطرپیچیدگی،بعضی بیانات

sizepop21های وسیله بیانات فازی برای کروموزومب x,...,x,x  

 محاسبه می کنیم.

 

 نتیجه گیری-4

. 

 دارد  فاازی هاای   خروجای مقاله یک مدل جدید با ورودی و این 

 و هدف یاک روش  گیری قابل قبول است بر اندازهآ  که اساس 

. به منظور حل مدل فاازی،   هاستDMUبرای همه  بندی رتبه

الگوریتم پیوندی پیشنهاد می شود که مدل فاازی باا الگاوریتم    

 خواهد شد.ترکیب شده است و نتایج آنها مقایسه  ژنتیک
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.  
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در الگوریتم شبخه و کران برای  پروژه استفبده از فشرده سبزی سبختبری شبکه

 حل مسئله ی زمبنبندی پروژه بب منببع محدود

 abbas_khayati@yahoo.com، ، فبرغ التحصیل کبرضٌبسی ارضذ، داًطگبُ فزدٍسی هطْذ* عجبس خیبطی

 _yahoo.com86hamid_moradi@داًطجَی کبرضٌبسی ارضذ، داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ قبئوطْز،  حویذ رظب هزادی،

  taheri@khayyam.ac.ir ،خیبم هطْذ عبلیآهَسش دکتز حسي طبّزی، ّیئت علوی هَسسِ 

ذی آى در ایي تحقیق ثب ثزرسی رٍش ضبخِ ٍ کزاى، هكبًیشم ّبیی در پیبدُ سبسی ایي رٍش ثِ کبر هی گیزین تب کبرآه چکیده:

را در دٍ فبس حل هی کٌین. در فبس اٍل تب حذ هوكي ثِ فطزدُ سبسی  ئلِثزای ایي هٌظَر هس .را تب حذ هوكي افشایص دّین

ظوٌبً در هحبسجِ  .در فبس دٍم رٍش ضبخِ ٍ کزاى را ثب تَجِ ثِ ضجكِ فطزدُ ضذُ اعوبل هی کٌین سبختبری ضجكِ هی پزداسین.

 ایي طزیق ثِ پیبدُ سبسی کبر آهذتزی اسٍ اس  دادُکزاى گزُ ّب سعی هی کٌین ثب یبفتي فعبلیتْبی ًبسبسگبر هقذار کزاى را ثْجَد 

 ضبخِ ٍکزاى دست یبثین. الگَریتن

.یفطزدُ سبسی سبختبری، فعبلیت ًبسبسگبر، هسیز ثحزاً ، کزاى پبییي،RCPSP کلمبت کلیدی:

                                                        

 *ارائو دىنده

  مقدمه .1

پابییي هسائلِ ی   رٍضْبی گًَابگًَی ثازای هحبساجِ ی کازاى     

 7861سهبًجٌذی پزٍصُ ثب هٌبثع هحذٍد ارائِ ضذُ است. در سابل  

 ٍ ٍالذس ٍ تبهبریت رٍضی ثزای فطزدُ سبسی سبختبری َفکزیست

. راثاز   [7]ضجكِ ثزای ثذست آٍردى کازاى پابییي ارائاِ دادًاذ    

ارائاِ   را رٍضْبتعذادی اس ایي  7888کلیي ٍ آرهیي ضل در سبل 

حل ضجكِ ی فطزدُ  زایب اًتخبة سِ کزاى ث. هب ث[2] ًوَدُ اًذ

 ضذُ ثب رٍش ضبخِ ٍ کزاى ٍ هقبیسِ ی آًْب هی پزداسین.

 

 فشرده سبزی سبختبری شبکه .2

ثزای فطزدُ سبسی سبختبری ضجكِ، اس رٍش ّبی سیاز در رًٍاذ   

 حل هسئلِ استفبدُ ضذُ است:

دیگازی در ضاجكِ    حذف فعبلیتْبیی کاِ ثاب ّایع فعبلیات    الف: 

 سبسگبر ًوی ثبضٌذ.

 حذف دٍ فعبلیتی کِ فقط ثب ّن سبسگبرًذ.ة: 

 حذف فعبلیتی کِ فقط ثب یك فعبلیت دیگز سبسگبر است.ج: 

دٍ فعبلیت را کاِ اجازای ّان سهابى آًْاب ثبعا  ًقاط        تعزیف: 

 هحذٍدیت هٌبثع ٍ یب پیص ًیبسی ضَد را ًبسبسگبر گَئین.

 

 

 کران پبییه .3

هعیبری ثزای ّزس ضبخِ ّب، سِ کزاى پبییي سیز هَرد ثِ عٌَاى 

 استفبدُ قزار گزفتِ است:

LB7 :لِ سهبًجٌذی پزٍصُ ثب هٌبثع هحذٍد ثزای هحبسجِبدر هس 

ِ ایي کزاى قیذ هحذٍدیت هٌبثع را اس  ثاب   ٍ ًواَدُ حاذف   هسائل

ٍ    ًبهحذٍد ثَدى هٌبثع،تَجِ ثِ  اتوابم ّاز    سهابًی ثازای ضازٍ  

در  ذ.ًا آٍرهای  پزٍصُ را ثذسات   ،سهبى اتوبمدر ًْبیت  فعبلیت ٍ

خز ثیي فعبلیت ّب در ًظاز  أت هحبسجِ ایي کزاى تٌْب قیذ تقذم ٍ

 گزفتِ هی ضَد.

LB2 :   در ایي رٍش ثزای هحبسجِ کزاى پبییي فزض های کٌاین

خز ثاایي أهحاذٍدیت هٌابثع ٍجاَد دارد ٍ هحاذٍدیت تقاذم ٍتا      

ز ایاي هللات   ایي کازاى ثیابًگ   فعبلیت ّب را در ًظز ًوی گیزین.

است کِ اگز فقط هحذٍدیت هٌبثع داضاتِ ثبضاین ثاب تَجاِ ثاِ      

ایٌكِ ّزفعبلیت هقذار هطخصی اس هٌبثع را هاَرد اساتفبدُ قازار    

در سهبى کوتازی   ذست آهذُثًوی تَاى اس کزاى پبییي  ،هی دّذ

 پزٍصُ را ثِ اتوبم رسبًذ.

LB3 : فزض کٌیذ ثب استفبدُ اس رٍش اٍل(LB7)    کازاى پابییي

 تثذسا را  (C) ثحزاًای هسیز  ٍ ضذُ ثزای ضجكِ پزٍصُ هحبسجِ

در ًظاز   را کِ ععاَ هسایز ثحزاًای ًیسات     jفعبلیت  آٍردُ این.
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 2 

فعبلیت ثبیستی در هَاسا  هسیز ثحزاًای در پٌجازُ    ایي ثگیزیذ،

)اس هٌجع  rkjثب استفبدُ اس هقذار  ٍ djدر هذ   [ESj,LFj]سهبًی 

rثزای ایي فعبلیات یاك هقاذار     .( اجزا ضَدej
max    تعزیاف های

ej هقذار .کٌین
max  سهابًی کاِ فعبلیات     طَلثزاثز است ثبj   های

 ثب تَجِ ثِ هحاذٍدیت هٌابثع،   [ESj,LFj]تَاًذ در پٌجزُ سهبًی 

حبل چَى هی خَاّین ثیطتزیي افشایص را ثزای کزاى  .اجزا ضَد

 :کٌینرا ثِ صَر  سیز تعزیف هی  LB3پبییي داضتِ ثبضین 

A = max  

LB3 = LB1 + max 

استفبده از فشرده سبزی سبختبری شبکه در روود حل  .4

 مسئله

قعیِ ی سیز هی تَاى اس فطزدُ سبسی سبختبری ضجكِ در  ثٌب ثِ

ثزای کبّص هحبساجب  در جْات رسایذى ثاِ      رًٍذ حل هسئلِ

 .استفبدُ ًوَد جَاة ثْیٌِ

فزض کٌیذ در هسئلِ سهبًجٌذی پزٍصُ ثب هٌابثع هحاذٍد    قضیه: 

یب هحاذٍدیت   فعبلیتی ٍجَد دارد کِ ثِ علت هحذٍدیت هٌبثع ٍ

خز ًوی تَاًذ ثب ّیع فعبلیت دیگز ّوشهبى اجازا ضاَد   تقذم ٍ تأ

یك فعبلیت ثلَک ٍجَد دارد(. در ایاي صاَر     )ثِ عجبر  دیگز

ِ سهبًجٌاذی اسات،   را در اٍلیي سهبًی کِ هجبس ث ایي فعبلیت اگز

 .در حصَل جَاة ثْیٌِ خللی ٍارد ًوی کٌذسهبًجٌذی کٌین 

 

 . وتـبیج 5

ٍ  LB1 ،LB2 ،LB3الگَریتن  ثب هقبیسِ ًتبیج حبصل اس اجزای

هتَجِ هی ضاَین کاِ تعاذاد گازُ ّابی       ضجكِ ی فطزدُ ضذُ

ًسجت ثِ سبیز الگَریتن ّب کابّص یبفتاِ    فطزدُ ضذُالگَریتن 

یااي کاابّص گاازُ ّااب  ًسااجت ثااِ  ثااِ طااَر هیاابًگیي ا .اساات

% ًٍسجت ثِ LB2 ،27% ٍ ًسجت ثِ الگَریتن LB1 ،22الگَریتن

ثٌبثزایي هلبثق ثب حاذس اٍلیاِ    % ثَدُ است.LB3 ،73الگَریتن 

استفبدُ ّوشهبى اس فطزدُ سبسی سبختبری ضجكِ ٍ کزاى پابییي  

LB3  بی در رًٍذ حل هسبلِ ثب رٍش ضبخِ ٍکزاى تعذاد گزُ ّا

 تَلیذ ضذُ را کبّص هی دّذ.

گَریتن افبدُ اس الا اذُ های ضاَد استا   اهطبّا  ثزخی هسبئاال در 

بسی سبختبری ثب ایٌكِ تعذاد گزُ ّب را افشایص دادُ اهب فطزدُ س

ثبع  افشایص سهبى رسیذى ثِ جَاة ثْیٌِ ضذُ است کاِ علات   

آى تعذاد کن فعبلیت ّبی قبثل فطزدُ سبسی ٍ ّوچٌیي ٍجاَد  

 اًتْبی ضجكِ است.آًْب در 
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ارائه الگوریتم فرا ابتکاري ترکیبی بر پایه رقابت استعماري  براي حل 

  چند هدفه مدل بهینه سازي 

  anahitaqavami@yahoo.com ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراك، دانشجوي کارشناسی ارشد ،* آناهیتا قوامی

 e_roghanian@yahoo.comاستادیار، دانشکده صنایع، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، ، عماد روغنیان

الگوریتم ژنتیک مرتب شده و  الگوریتم رقابت استعماري چند هدفهالگوریتمی تلفیقی بر اساس در این مقاله،  چکیده:

وسط الگوریتم حل شده می باشد ت Np-hardکه شدیداً  سه هدفه یک مدل ریاضی .ستارائه گردیده ا غیر مغلوب

  است. مقایسات انجام شده کارایی الگوریتم پیشنهادي را تأیید می کند.

 .، الگوریتم ژنتیک مرتب شده غیر مغلوببهینه سازي چندهدفهرقابت استعماري، تولید کارگاهی،  کلمات کلیدي:

                                                           
 *ارائھ دھنده

  مقدمه .1

نقـاط اولیـه   پـارتو،  بهینـه  جواب هـاي   با چند هدفهدر مباحث 

یافت شده توسط الگوریتم، در بهبود کیفیت نقاط بهینه پارتوي 

نهایی نقش بسزایی دارد، و نشان دهنده عملکرد موفق الگوریتم 

بـراي   الگوریتم پیشنهادي این نوشتار، در گام اول،می باشد. در 

اولیه در فضاي جـواب از الگـوریتم   جستجو و یافتن نقاط بهینه 

اسـتفاده  )NSGAIIتب شده غیـر مغلـوب (  قدرتمند ژنتیک مر

امپراتـوري و   ،گام دوم، الگوریتم رقابت استعماريشده است؛ در 

ــاط     ــین نق ــه را از ب ــاي اولی ــتعمره ه ــوریتم  مس ــی الگ خروج

NSGAII   فراینـد جسـتجو را ادامـه مـی      انتخاب مـی کنـد و

ریـزي عـدد صـحیح     مـدل ریاضـی برنامـه   همچنـین  . ]6[دهد

ابعاد کوچک بزرگ و  با،  Np-hardدر طبقه  مختلط سه هدفه

سـپس کـارایی   ، شـده اسـت  متوسط توسط این الگـوریتم حـل   

 ،پیشنهادي با الگوریتم چند هدفه شبیه سازي انلینـگ الگوریتم 

می  بر اساس معیار هاي معینی مورد مقایسه و تحلیل قرار داده

  .]1[شود

  

  مدل ریاضی و مفروضات مسأله  .2

Min z1 = Cmax  1 
Min z1 = Tmax                     2     
Min z2 = Emax                       3 
C ij≥ Ckj× Rkj  + pij  +∑ Xilj×silj×Rij - M(1- aikj )        4 
C ij ≥C il× Ril  + pij+ silj- M(1- Xilj )            5  
Xilj≤Rij×Ril                        6 
Xil0≤Ril                          7 
Xi0j≤Rij                          8 
∑Xilj × Ril=1                    9 
∑Xilj × Rij=1                  10 
Cj= max {Cij } l≤i≤m               11 

T j =max {0 , cj – dj}                                               12 
E j =max{0 , dj - cj }                                              13 
cmax≥cj                   14 
cij≥0 ,Tj ≥0 ,Ej ≥0              15 
Xilj∈{0,1}                16 
j=1,2,…,n;j≠l ;i,k=1,2,…,m . l=0,1,2,…,n     

 زمـان  توابـع هـدف مـی باشـندکه     3و2و1در مدل فوق، رابطـه 

را  ماکزیمم مقدار زودکرد و مقدار تأخیرماکزیمم  ،کارها تکمیل

 می نشان لزوم ترتیب کارها را  5و4محدودیت. کمینه می کند

 که  Xijlمتغیر  براي را صفر مقادیر 8 تا 6محدودیت هاي  .دهد

مـی کنـد،    تضـمین  را نیسـت  آنهـا  پـردازش  مسیردر iن ماشی

 برروي کار یک پردازش گاه هر که دهد می نشان 9محدودیت 

 براي بعدي کار عنوان به کار یک تنها و تنها شد تمام  iماشین

 مـی  نشـان  10محـدودیت   .شود می انتخاب آن روي پردازش

 کـار  یـک  از پس تنهاi ماشین روي کاري هر پردازش که دهد

 تکمیـل  زمـان  کننده بیان 11محدودیت  .شود انجام تواند می

 را کـار  هـر  و زودکـرد دیرکرد 13و12محدودیت است.  کار هر

 وموعـد  کار هر تکمیل زمان بین اختالف از که دنده می نشان

 و اسـت  عملیـات  دامنـه محـدودیت   .آیـد  می دست به تحویل

 مـی  نشـان  را تصـمیم  متغیرهـاي  16و15 هـاي  محـدودیت 

  .]4[دهد

  

 الگوریتم پیشنهادي .3

  بدین شرح است: هاي الگوریتم پیشنهادي به اختصار گام 

 و کـرده  ترکیب یکدیگر با را والدین و فرزندان جمعیت :1گام 

Rt =Pt U Qt را می سازیم.                                       

 N  ˂+ │ Fiکــه زمانی تا سپس  ∅ = Pt+1دهیم می قرار :2گام 

││ Pt+1│.عملیات زیر را تکرار می کنیم  
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 2

{Pt+1 = Pt+1U │ Fi ,i=i+1}          17 

 را متفـاوتی  ارزشهاي ازدحام فاصله مفهوم از استفاده با :3 گام

  تعیین می کنیم.  Fiاز جواب هاي  (│N - │ Pt+1)براي

 انتخـاب  الگـوریتم  یک از استفاده بارا  نفرزندا : جمعیت4 گام

  .]3[ کنیم می ایجاد جهش و ترکیب عملگرهاي و ازدحام

:در یک فرآیند شـبیه سـازي رشـته کرومـوزوم نهـایی را      5گام 

الگـوریتم رقابـت اسـتعماري مـی     تبدیل به کشور هاي اولیه در 

  کنیم و آرایه متناظر را تشکیل می دهیم.

Country = [P1, P2, P3, …, PN var]                 18 
: هزینه هاي مربوط به هر کشور، امپراتوري و مسـتعمرات  6گام 

  را تعیین می کنیم.

 .مت کشور امپریالیست حرکت می کنند:مستعمرات به س7گام 

، وجود داشته باشد که  اي در یک امپراطوري مستعمره:اگر 8گام 

اي کمتر از امپریالیست داشـته باشـد؛ جـاي مسـتعمره و      هزینه

 امپریالیست را با هم عوض می کنیم.

ي کل یک امپراطوري را حساب مـی کنـیم (بـا در     :هزینه9گام 

  ي امپریالیست و مستعمراتشان).  نظر گرفتن هزینه

امپراتوري انتخـاب کـرده و   ترین  یف:یک مستعمره از ضع10گام

 که بیشترین احتمال تصاحب را دارد، می دهیم.  به امپراطوري

  هاي ضعیف را حذف می کنیم. :امپراطوري11گام 

ی مانـده باشـد، توقـف مـ      : اگر تنها یک امپراطوري باقی12گام 

  .]2[برمی گردیم  6کنیم وگرنه به گام

همـراه کـد الگـوریتم    شرح کامل و فرمول هاي کلیه مراحل بـه  

  ضمیمه شده است.

 . آزمایشات کامپیوتري 4

به منظور نشان دادن کارایی الگوریتم مسائلی با ابعاد مختلف به 

زمـان هـاي فرآینـد عـدد صـحیح      صورت تصادفی تولید شدند. 

زمان هاي آماده سـازي در   می باشد. ]1،100[در بازه تصادفی 

و  در هفـت حالـت   تعداد کارهـا  تولید شده است.]1،50[فاصله 

ه و مجموعـاً  در نظر گرفتـه شـد  ن ها در چهار حالت تعداد ماشی

هر سایز از مسـأله   .]5[سایز مختلف مسأله تولید شده است 28

ده مرتبه توسط الگوریتم حل شده و میانگین مقادیر هـر معیـار   

پارامتر هـاي  به منظور تحلیـل نتـایج بکـار گرفتـه شـده اسـت.      

حساسـیت محاسـبه شـده و ضـمیمه     الگوریتم به روش تحلیـل  

  گردیده است.

  . نتـایج 5

شبیه سازي تبرید نیز حل مسأله مورد بررسی توسط الگوریتم 

چهار منظور ارزیابی عملکرد الگوریتم پیشنهادي، از  شده و به

یافت شده، فاصله نقاط از  بهینه پارتوجواب تعداد  معیار ارزیابی

شده   ستفادها قاط،، زمان حل، و یکنواختی ننقطه ایده آل

الگوریتم پیشنهادي اگرچه زمان حل بیشتري داشت،  ].7[است

ولی نقاط بهینه پارتوي بیشتري را یافت کرده است؛ همچنین 

فاصله نقاط از نقطه ایده آل کمتر و یکنواختی پاسخ ها نیز 

بیشتر و بهتر می باشد. در کل الگوریتم پیشنهادي از کارایی 

 باشد.مطلوبی برخوردار می 

 
 : فاصله تا نقطه ایده ال1شکل

 

 
 : فاصله نقاط2شکل

 

 
  : تعداد نقاط پارتو3شکل
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سپاریبرون کنندهبندی معیارهای انتخاب تأمیناولویت  

  rezaei.maedeh@gmail.com ،آزاد اسالمی واحد تهران جنوب، دانشگاه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،* مائده رضائی سرای

 ibrahimnejad@kiau.ac.ir نژاد، استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج،سعداله ابراهیم

های اصلی خود ها برای ماندن در دنیای رقابتی امروز، نیازمند تغییراتی در شرایط فعلی و تمرکز بر فعالیتسازمان چکیده:

سپاری، های متعدد برونکنندهاست. با توجه به وجود تأمین 1سپاریبروناند، کارهایی که مدیران بدان رسیدههستند. یکی از راه

شود و نیازمند در نظر گرفتن معیارهای مدیران نیازمند انتخاب از میان آنها خواهند بود. چنین تصمیمی ساده تلقی نمی

کننده بندی معیارهای انتخاب تأمینمتعددی است که در دنیای واقعی، به یکدیگر وابسته هستند. در تحقیق حاضر برای اولویت

)از روش دیماتل آنها سپاری، ابتدا ساختار ارتباط میان برون
2
DEMATEL) شود. سپس وزن معیارها با فرایند حاصل می

3)ای فازی تحلیل شبکه
FANP) کند با وجود معیارهای متعدد و روش پیشنهادی به مدیران کمک می. گرددمحاسبه می

 رود اتصال انجام شده است.گیری نمایند. مطالعه موردی در شرکت لوله و اتصاالت پلیتر تصمیمسانهم، آوابسته به

گیری چندمعیارهای فازی؛ تصمیمسپاری؛ دیماتل؛ فرایند تحلیل شبکهکننده برونتأمین کلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده

 

  مقدمه .1

استت   "4بکارگیری منبع بیرونی"عبارتسپاری مخفف برونواژه 

تترین شتکل ختود اشتاره بته خریتد       سپاری در عمتده [. برون1]

ی دارد که قتبال  در داختل شترکت ستاخته یتا      تمحصول و خدم

از اهمیت  سپاریبرونشده است. با روند جهانی شدن، فراهم می

-در بترون  تترین عوامتل  [. از مهم2خاصی برخوردار شده است]

 مربتوط بته   در تصتمیمات کننتده استت.   سپاری انتخاب تتأمین 

چته معیارهتایی    کته  بایتد در نظتر داشتت   ،  کننده انتخاب تأمین

کننتده اساستا  یتک    . چراکه مسئله انتختاب تتأمین  استفاده شود

کاهرامان [. 3شود ]گیری چندمعیاره محسوب میمسئله تصمیم

گیتری در زمینته   تصتمیم  بهمعیار  7[ با توجه به 4و همکاران ]

پردازند. رزمی و همکتاران  های اطالعاتی میسپاری سیستمبرون

به انتخاب  معیار 6و تئوری فازی تحت  ANP[ با بکارگیری 5]

بترای   [6جنت  و هتو ]  . انتد ستپاری پرداختته  کننده برونتأمین

-سپاری از ابزار تحلیل سلستله کننده برونانتخاب بهترین تأمین

5مراتبی )
AHP )تمرکز با توجه به مرور ادبیات ند.استفاده کرد ،

باشتند، نشتده   که معیارهتا متی   ،ی اصلی انتخابچندانی بر پایه

بنتتدی مهمتتترین بنتتابراین، تحقیتتق حاضتتر بتته اولویتتت . استتت

که پردازد درحالیسپاری میکننده برونمعیارهای انتخاب تأمین

 ست.سازی شده اد مطالعه نیز بومیبا سازمان مور

 DEMATELروش  .2

نباشتد  میان معیارهتا  مدلی که قادر به در نظر گرفتن ارتباطات 

در تحقیتق حاضتر از   . ممکن است به تصتمیم نادرستت انجامتد   

گیتتری  هتتای تصتتمیم کتته از انتتواش روش DEMATELروش 

استتفاده شتده    به نحو مؤثری ،های زوجی است براساس مقایسه

هتای  گتام ، در ایتن تحقیتق   DEMATELجهت اجرای  .است

گام اصلی بته   4بکار رفته و در  [7]لیو و چان در استفاده شده 

 : محاسبه ماتریس میانگین اولیه1گام  شود:صورت زیر ارائه می

 : محاسبه ماتریس ارتباط اولیه2گام 

 غیر مستقیم ارتباط کامل: توسعه ماتریس مستقیم/ 3گام 

 تأثیرتنظیم مقدار آستانه و ایجاد نقشه روابط : 4گام 

 FANPروش  .3

میان معیارها نیاز بته ابتزاری استت تتا      تعیین اولویتبه منظور 

را نسبت به یکدیگر مشتخ  نمایتد. در    هاآناهمیت هر یک از 

ANPهایی ، وزن معیارها، بطور مستقیم از طریق انجام قضاوت

آید. اما بر ایتن فتر    با استفاده از مقایسات زوجی به دست می

ی هتر دو  گیرنده توانتایی انجتام مقایسته   تصمیماستوار است که 

باشد و متناظر با آن یک ارزش عتددی در نظتر   معیار را دارا می

به منظور در بسیاری موارد این امر امکان ندارد. از طرفی  بگیرد.

یافتت.  حل این مشکل، تئوری فازی مطرح شد و بسیار شتهرت  

شتود.  گرفته می بنابراین در این تحقیق نیز از رویکرد فازی بهره

از مقادیر فازی برای انجام مقایسات زوجی استفاده FANP در 

دار و وزن، وزن)بتی  هتا سپس به تشکیل ستوپرماتریس  شود.می

حد( پرداخته خواهد شد. سوپرماتریس حد بترای دستتیابی بته    

 از روش مرحلته در ایتن   گتردد. بندی نهایی محاسبه متی اولویت

 شود.میاستفاده  [8] کن  و همکاران

 مطالعه موردی .4
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هتای  ترین تولیدکنندهرود اتصال یکی از بزرگواحد تولیدی پلی

. باشتد رستانی، و فاضتالبی متی   اتیلن آبرستانی، گتاز  اتصاالت پلی

؛ مرحلته  4توان بته طتور خالصته شتامل     را میآن فرایند تولید 

ستازمان  . دانستت  تزریق مواد، تراشکاری، مونتاژ و بستته بنتدی  

ستپاری  مرحله سوم فرایند تولید )مونتتاژ(، از بترون  برای اجرای 

گیری کاربردی استت.  تحقیق حاضر از لحاظ جهت برد.بهره می

جامعه آماری آن را خبرگان شامل، مدیران و سرپرستان تشکیل 

گیری پرسشنامه و از مصاحبه و مشاهده نیز دهند. ابزار اندازهمی

-هتای بترون  هکنندینمعیارهای ارزیابی تأمشود. بهره گرفته می

ی و بتر طبتق نظترات خبرگتان و     یبا مرور ادبیات شناسا سپاری

ها، )منافع، فرصت چهار شاخ و در ی شده ینها اول پرسشنامه

در گتام بعتدی، بته     .دنشتو ه متی قرار گرفت (هاها و ریسکهزینه

و  DEMATELهتا از روش  منظور تعیین روابط میان شاخ 

بعد از . گردداستفاده می( 4تا0یف با توجه به ط)پرسشنامه دوم 

نوبتت بته تعیتین وزن معیارهتا از      ،هاتعیین روابط میان شاخ 

افتتزار ، در نتترماستتت. بنتتابراین روابتتط حاصتتله FANPطریتتق 

SUPER DECISION شود. حال بر طبق روابتط  تعریف می

افزار خواهتان بردارهتای اولویتت مقایستات     میان کالسترها، نرم

ستتاس، مقایستتات زوجتتی بتتا استتتفاده از  ازوجتتی استتت بتتراین

شود. بترای  انجام می گیری از اعداد فازی، و بهرهسوم پرسشنامه

و  شتود می بهره بردهتجمیع نظرات خبرگان از میانگین هندسی 

در نهایت بتردار اولویتت    .گیردمیصورت  6سپس عملیات دفازی

گتردد. پتس از وارد کتردن    افزار میمحاسبه و مستقیما  وارد نرم

-ها میافزار به محاسبه سوپرماتریستمامی مقایسات زوجی، نرم

افزار در نظتر گرفتته شتده،    پردازد. هدفی که از استفاده این نرم

ای ها و وزن معیارهاست که از طریق گزینهبدست آوردن اولویت

بوط به ها و وزن مربه همین نام قابل دستیابی است. این اولویت

 قابل مشاهده است. 1جدول هر معیار در 

 های آنهاسپاری و اولویتکننده برونمعیارهای انتخاب تأمین -1جدول 

 تاثیرگذار تاثیرپذیر

 هاریسک هاهزینه هافرصت منافع

 معیارها اولویت معیارها اولویت معیارها اولویت معیارها اولویت

0003

0 

تحویل به 

 موقع
00420 

توسعه 

-کسب

 کارو

00066 
قیمت/

 هزینه
00102 

تأخیر در 

 سفارش

0002

1 

کیفیت 

 محصول

00162 

تمرکز 

بر 

فعالیت

های 

محور

 ی

00028 

هزینه 

-وحمل

 نقل

00008 
سابقه بد 

 اجرائی

0001

3 

-انعطاف

 پذیری و

 چابکی

00026 

محدودیت 

ظرفیت 

 کنندهتأمین

0001

0 

تسهیالت 

-و توانائی

 های فنی
    

00022 
فاصله 

 جغرافیائی

 نتایج .5

ستپاری مناستب امتری حتائز     ی بترون کننتده انتخاب یک تأمین

اهمیت است. چنین تصمیمی نیازمند در نظر گرفتن معیارهتای  

در تحقیتق  . که به یکتدیگر نیتز وابستته هستتند     متعددی است

ارزیابی از تحقیقات پیشتین استتخراج شتده و    معیارهای حاضر، 

-ها قرار متی ها و ریسکها، هزینهدر چهار دسته؛ منافع، فرصت

با اجترای   .شودسازی میو همچنین با مورد مطالعه بومی گیرند

تترین روش  به عنتوان مناستب  ، که DEMATELگام به گام  

-هزینه ست،جهت شناسایی و بررسی رابطه متقابل بین معیارها

هتا بته عنتوان    ا بته عنتوان تأثیرگتذارترین شتاخ  و فرصتت     ه

معیار ارزیابی با فراینتد   12شوند. وزن تأثیرپذیرترین معرفی می

توستعه  »گتردد.  ( محاستبه متی  FANPای فازی )تحلیل شبکه

دهتد. رونتد   باالترین وزن را به خود اختصتا  متی  « کاروکسب

-هتا در تصتمیم  پیشنهادی قابلیت این را دارد که به تولیدکننده

هتم  گیری یاری رساند. مخصوصا  زمانیکه معیارهای متعدد و بته 

شتود بتا   وابسته وجود دارد. برای تحقیقتات آتتی پیشتنهاد متی    

هائی بته انتختاب   مشخ  شدن اولویت معیارها، با تعریف گزینه

 سپاری پرداخته شود.کننده برونتأمین
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  مقدمه .1

تیِ   آهادُ کشدى ضشح دقیق ٍ تا هؼٌیی اص پذییذُ ییا پایگیاُ دادُ    

تیا  . تاضیذ ی اغلی دس اجتواع تحقیقاتی ػلویی هیی  ػٌَاى ػالقِ

الْام اص ایي کاس، تحلیلْای چٌذ ٍضَحِ هٌجش تِ هحثَب ساصی 

-ی دقیق اًَاع سیگٌالاهَاج کَچک تِ غَست اتضاسی تشای اسائِ

ی ًاحییِ جذییذ   ایي کاس تَسیلِ. ضذُ است 1990ی ّا دس دِّ

تِ ػٌَاى ًوایص پشاکٌذُ پیگیشی هیی ضیَد، کیِ     ضٌاختِ ضذُ

ّا تػَست تشکیة خغی اص تٌْیا  ّای هطخػی اص سیگٌالدستِ

سییگٌالی  -گیَئین کیِ تیشداس   . ضیَد ایی تیاى هیی ػٌػشّای پایِ

 : داسد، اگش تػَست صیش تیاى ضَد xی ًوایص پشاکٌذُ uهفشٍؼ 

(1)              u = x                                              

تسیاس کوتش اص تؼذ آى ّسیت ٍ   xکِ تؼذاد ػٌاغش غیشغفش تشداس 

Ѱ تِ ػٌَاى هاتشیس پشاکٌذگی هی تاضذ. 

تیطتش تػاٍیش عثیؼی داسای ًویایص پشاکٌیذُ دس عیَل هیَج        

اییي  . ([7,10])تاضیٌذ ی کسیٌَسی گسسیتِ هیی  کَتاُ ٍ داهٌِ

ّییای جذیییذی تییشای حییل هسییائل حقیقییت تییِ پیطییشفت سٍش

، جذای پیشینپشداصش تػَیش تا استفادُ اص تشاکن تؼٌَاى اعالع 

  ٍ  JEPGّای سهضگزاسی هتشاکن جاسی تػیَست  اص استاًذاسد

JPEG–2000 ّیای  ػالٍُ تش اییي، پیطیشفت  . هٌجش ضذُ است

هْن تِ سَی دسک هفَْم پشاکٌذگی دس پشداصش تػَیش تا ًظشیِ 

گیشی جذیذ هفَْم فطیشدُ ٍ تیا پیشداصش تػیَیش آهیاسی      ًوًَِ

پیطشٍی کشدُ است تِ ًحَی کِ تٌظین کٌٌذگاى ًیاّوَاسی تیا   

افضایص پشاکٌذگی تحت حیذاکرش تیشآٍسد احتویال جشیویِ ٍ ییا      

 .تیطیٌِ یک عشح استقشائی تکاس تشدُ ضذًذ

دس هسائل ػولی هفَْم فطشدُ ًیاص ّست تا ییک هسیالِ تْیٌیِ    

 ساصی تِ ضکل

(2              )             
0

min   subject to Ax=b,
x

x  

x ϵ R تشای سهضگزاسی یک سیگٌال پشاکٌذُ        
n
کِ تغَس تا  

 A ϵ Rهؼٌی تَسظ یک ًوًَِ گیشی هاتشیس 
m*n   تاm < n  

 دس ایٌجیا  . ًویائین صیش ًوًَِ گیشی ضذُ است سا حل هی
0

x  

ضیواسد ٍ تیِ عیَس    سا هیی   xتؼذاد ٍسٍدی ّای غیش غفش تیشداس  

0 ػوَم تِ غَست  .ًْایی هی ضَد 

کیِ   xهقادیش تشای ییافتي پشاکٌیذُ تیشیي تیشداس      (2)حل کشدى 

Axتػَست b تا ایي ٍجَد، یافتي چٌیي تیشداس  . هی تاضذx 

-هی  NPی سخت ی تشکیة عثیؼی، هؼوَال هسالِایی تَسیلِ

هطَْستشیي استشاتژی جْت غلثِ تش اییي هطیکل   . ([14])تاضذ

ِ . هی تاضذ l1 ًْایی تا ًشم l0 جایگضیٌی  ایي تکٌیک تذلیل ایٌکی

l0    ًْایی تا ًضدیکتشیي تاتغ هحذتص تؼذیل یافتِ اسیت تؼٌیَاى

تثذیل  (2) اص ایي ًگاُ، هسالِ. ضٌاختِ ضذُ است تؼذیل هحذب

 هی ضَد تِ 

175

mailto:sameh2541@gmail.com
mailto:f.modarres@iauasrb.ac.ir


 
 

 2 

 (3)                     
1

min   subject to Ax=b ,
x

x     

تا هَفقیت تیِ اثثیات سسییذُ    ( 2)تشای حل تقشیثی( 3)ی هسالِ

دس حقیقیت، تحیت تؼیذادی ضیشایظ تؼیذیل      (. ([3,4,5]است 

 .تاضذهی( 2)ی ی تْیٌِتشاتش تا هسالِ( 3)ی تْیٌِ یافتِ، هسالِ

 Ax=b تػَست تٌظین سیستن خغی( 3)ی تیاى ػوَهی هسالِ
ًسیثت تیِ   ّیای تیطیتشی   داسای ستَى Aٌّگاهی کِ . تاضذهی

-، سیستن خغی تیی (تا فشؼ ستثِ کاهل سغشی)ّا تاضذ سدیف

ًْایت جَاب داسد ٍ ضشایظ تیطتشی تشای تذسیت آٍسدى جیَاب   

داسای سغشّای تیطیتشی   Aدس ٌّگاهی کِ . تاهؼٌی هَسد ًیاصًذ

هگیش  )تاضذ، ٍجیَد جیَاب سد هیی ضیَد     ًسثت تِ ستَى ّا هی

، ٍ (اٍلی ًیسیت تاضذ کِ هَسد هتیذ  Aدس فضای ستًَی  bایٌکِ 

Aاگش هاتشیس 
 T

A حالت تاضذ، ضشایظ اضافی دیگشی ًیاصهٌذ  تذ

 Aدس ٌّگیاهی کیِ   . تاضیذ پایذاس کشدى جَاب کوتشیي هشتغ هی

   ِ ی هشتغ اها غیش هؼکَس پزیش ّست، جَاب قاتیل قثیَل تَسییل

. آیذ ٍ ضشایظ اضافی ًیاصًذتذست هی( 3)تؼذیل قیذ تساٍی دس 

غیش هٌفشد اها تذ حالت تیَدُ، پاییذاسی    Aدسًْایت، ٌّگاهی کِ 

دس ّوِ . ضَد ٍ ضشایظ اضافی ًیاصًذ تا جَاب پایذاس گشددسد هی

ِ ایي هَاسد، ضشط اضافی تَسیلِ کیشدى تیاتؼی کیِ تیِ      ی کویٌی

تیِ   xتِ خػَظ، اگش . ٍاتستِ ّستٌذ اػوال ضذُ است xجَاب 

غَست پشاکٌذُ ضٌاختِ ضَد، تاتغ هٌاسة 
1

x  تاضیذ کیِ   هیی

 .اضاسُ ضذُ است( 3) دس

هوکي اسیت تیا    bی دس کاتشدّای ػولی، سیگٌال هطاّذُ ضذُ

( 3)دس ًتیجِ، هؼادلیِ ی  . ًَیض افضایطی سٍیِ هتٌاّی آلَدُ ضَد

 تِ غَست 

(4            )  
1 2

min   subject to 
x

x Ax b   

هقذاس اًحشاف سیگٌال هطاّذُ ضذُ تیا فیشؼ ًشهیال      ϵ کِ     

 .تاضذتَدى تَصیغ تشداس ًَیض هی

 ٍSPGL1[17]ّییای هتؼییذدی ّواًٌییذ اگییش چییِ سٍش     

NESTA[2]  ٍ ُتشای حل پیطٌْاد ضذًذ، فشهَل ضٌاختِ ضذ

 هؼادل تشاتش تا 

(5     )      
2

2 1

1
min  f(x)=

2x
Ax b x                      

,0)کِ )TA b


    پاساهتش جشیوِ ساصی تیَدُ کیِ تؼیادل

 تؼادل تیي . تاضذهؼادلِ تیي غحت هذل خغی ٍ پشاکٌذگی هی

 

 λتیَدُ دسک ضیذُ اسیت،     ϵدس هفَْهی کِ تشای ّش ( 5)ٍ ( 4)
کٌذ سا حل هی( 5)ی هؼادلِ( 4)ایی ٍجَد داسد تغَسیکِ جَاب 

تحییم هؼوییَل ایییي تؼییادل تییِ عییَس هتییذاٍل دس   . ٍ تییشػکس

 .هی تَاًذ یافت ضَد ([15,16])

ّای اخیش گسیتشش  ّای حل دس سالتؼذاد قاتل تَجْی اص سٍش

ّای ًقغِ داخلی، گشادیاى تػَیش، اًقثاؼ یافتٌذ کِ ضاهل سٍش

، ضیکافتي سٍ تیِ جلیَ ٍ ػقیة ٍ اخییشا      1ی ًیشم آستاًِ/ تکشاسی

ّیای  ّا ، تِ جیض سٍش ایي سٍش. تَسؼِ پیذا کشدضکاف تشگواى 

ّیای آسیتاًِ تکیشاسی    ی داخلی ٍ گشادیاى تػَیش، تیا اییذُ  ًقغِ

-ی دٍم هیهشتثغٌذ ٍ اثثات ضذُ کِ سشیؼتش اص سٍضْای هشتثِ

تا ایي ٍجَد، صهاًیکِ سیگٌال ّذف کوتیش پشاکٌیذُ هیی    . تاضٌذ

شتثِ اٍل یاتذ، سٍش ّای هضَد ٍ هحذٍدُ دیٌاهیکی افضایص هی

 .کٌذاستاًذاسد غحت کافی آهادُ ًوی

کٌین دس ایي کاس، سٍش جذیذی تشای سیگٌال ّذف پیطٌْاد هی

اییي اییذُ ضیاهل    . ی دیٌیاهیکی تیاالیی داسد  کِ ًسثت هحذٍدُ

تا تیاتغ پیَسیتِ    l1تقشیة صدى قذس هغلق تکاستشدُ ضذُ دس ًشم 

تیِ  . ضَدهی  μ > 0هطتق پزیشی کِ ٍاتستِ تِ پاساهتش تٌظین 

2عَس تخػػی، تاتغ تقشییة  

1 1

n

ii
x x 


     ِاسائی

ٌّگاهیکیِ پیاساهتش   . ضیَد ی آسگائض سا اسیتفادُ هیی  ضذُ تَسیلِ

ِ   تٌظین تِ غفش هیل هی ی هیٌظن ضیذُ تیِ    کٌیذ، جیَاب هسیال

تٌییاتشایي، . ی اغییلی تؼییذیل ًیافتییِ گییشایص داسدجییَاب هسییالِ

ّا سا تؼٌَاى پاساهتش تٌظیین کیِ تیِ اًیذاصُ     ِای اص صیش هسالدًثالِ

حل هی  2کافی کَچک هی ضَد، دس هفَْهی اص اغل ّوَتَپیک

ی ًقغِ ثاتت ضشایظ تْیٌگی ّش صیش هسالِ تػَست هسالِ. کٌین

هطخع ضذُ است کِ پیص ضیشط الگیَسیتن گشادییاى هیضدٍج     

 .سٍدی سیستن ّای خغی تکاس هیتشای حل دًثالِ ًتیجِ

ّای خغی سا دس تشگییشد، پییص   الگَسیتن حل سیستنحتی اگش 

ضشط تکاس تشدُ ضذُ تشای سٍش گشادیاى هضدٍج خػَغیا تیشای   

ی ضشایظ تْیٌگی ّش صیش هسیالِ  تکاسگیشی ساختاس غالة تَسیلِ

ّای خغیی تیش   ای سیستندسًتیجِ، حل پایِ. عشاحی ضذُ است

A  ٍAتکاستشدى تؼذاد هتَسظ دفؼات ػولگشّای 
T  تیص اص حیذ 

 . تشگشداًذُ هی ضَد dیک تشداس هفشٍؼ 

ّای دس تشاتش ٍیژگیی دّذ کِ الگَسیتن آصهایطات ػذدی ًطاى ه

پَیای تیاال  خَب ػذدی آى ٌّگام تاصپَضص سیگٌال تا هحذٍدُ 

(HDR)
 .تشتشی داسد 3
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 بازه ای 2-برنامه ریزی خطی فازی نوع
  سیستان و بلوچستان، دانشگاه کاربردی ریاضی  دانشجوی کارشناسی ارشد ،* اسما سارانی

 ، دانشیار دانشکده ریاضی، دانشگاه سیستان و بلوچستانحسن میش مست نهی

 تیتوابع عضو فیمواقع، تعر ی. لذا در برخمیدر منابع سر و کار دار تیاز عدم قطع یبا سطح باالتر یواقع یایدر دن چکیده:

کنند، سازی ها رامدل  تیعدم قطع لیقب نیتوانند ا ینم 1-نوع یفاز یباشد. مجموعه ها یابهام م یدارا یفاز یمجموعه ها

 2-نوع یفاز یشود. مجموعه ها یاستفاده م 2-نوع یفاز یصورت از مجموعه ها نیاست. در ا یآنها قطع تیتابع عضو رایز

مدلهای برنامه ریزی خطی شامل پارامترهای فازی مقاله  نیاست. در ا 1-نوع یفاز یاز مجموعه ها شتریب تیشامل عدم قطع

 ارائه خواهد شد. آنهاحل  یبرا ییو روش ها افتهی میتعم 2-نوع

  .یفاز یخط یزیر برنامه مسئله ، یا بازه 2-نوع یفاز یها مجموعه، 2-نوع یفاز یها مجموعهی : کلیدکلمات 
 

                                                           

دهنده *ارائه  

  مقدمه .1

از عنوان مجموعه های فازی  1691اولین بار در سال  ]1[زاده

که  2-ه کرد. مجموعه های فازی نوعدر مقاله اصلی خود استفاد

می باشد، اولین بار در  1-از مجموعه های فازی نوع تعمیمی

دهه بعد از یک مطرح گردید.  ]4-2[توسط زاده در 1691سال 

به بررسی مجموعه های و هیسدل ، یاگر آن، میزوموتو و تاناکا

 .] 1[ و خواص آنها پرداختند 2-نوعفازی 

 

 2-فازی نوعمجموعه های فازی و -2

که به آن نیاز داریم را مرور در این بخش برخی مفاهیم را 

 خواهیم کرد.

به  X مرجعروی مجموعه  ، مجموعه فازی.  1-2تعریف 

 صورت زیر تعریف می شود :

                   {(x, ) | , }x xA u x X u U       

 بوسیله تابع عضویت  ،2-مجموعه فازی نوع.  2-2تعریف 

 :مشخص می شود   2-نوع

{((x,u), (x,u)) | x X, u J [0,1]}xA
A      

0که در آن  (x,u) 1
A

  .  

محور  که صفحه دو بعدی xمقدار  یکبرای . 3-2فیتعر

x)و  uهای آن  ,u)
A

  را برش عمودی ،می باشند 

(x,u)
A

.گویند  

به صورت  2-برش روی مجموعه های فازی نوع-. 4-2تعریف

 زیر بیان می شود:

b {( , ) | }; , [0,1]
x

i x x
x X u f

x u J f  
 

    

 

  2-مدل های برنامه ریزی خطی فازی نوع-3

برنامه ریزی  هایدر این بخش به معرفی حالت های مختلف مدل

             میپردازیم.و ارائه الگوریتم های حل آنها  2-خطی فازی نوع

]   9-6[ 
 

. مدل برنامه ریزی خطی  با سمت راست قیود فازی  3-1

 بازه ای 2-نوع

ساختار اصلی یک مسئله برنامه ریزی خطی با سمت راست 

                                          قیود فازی به صورت زیر قابل نمایش است:

.

0

Opt cx

s t Ax b

x





 

mیک ماتریس  A در آن  که n  یک مجموعه  در آن و

مجموعه  تابع عضویتی که فضای این .می باشد 2-نوعفازی 

 فازی را نشان می دهد، به صورت زیر می باشد:

[ 1/ ] / , , [0,1]
i

i bi

i i m b
b R u J

b u b i N J
 

    

توسط دو تابع عضویت اولیه پایینی و باالیی که به  حال 

نشان داده می شود، کراندار می  و   با  ترتیب

  شوند.

برای حل مدل فوق پس از بدست آوردن مجموعه فازی بهینه 

برش روی -، و پایینی و باالیی با استفاده از توابع عضویت 

برش ها بهترین و بدترین -آنها و حل مدل بیان شده توسط

 جواب مسئله را بدست می آوریم.

مدل برنامه ریزی خطی با ضرایب تکنولوژی فازی .  3-2

 بازه ای 2-نوع
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 2 

بازه ای با عدم قطعیت در  2-مدل برنامه ریزی خطی فازی نوع

 به صورت زیر است: پارامتر های

 

 

       . .

0

Opt cx

s t Ax

x

b



 

A یک ماتریسm n بازه ای  2-از مجموعه های فازی نوع

n,برای  با اعضای  mj N i N ،  ترتیب جزیی  و

 .بازه ای است 2-فازی نوع

زیر نمایش  بازه ای با تابع عضویت 2-جموعه های فازی نوعم 

 داده می شوند:

[ 1/ ] /
ij R aij

ij ij
a u J

a u a
 

  
 

مبنای حل مدل فوق براساس محاسبه مقادیر بهینه مدل برنامه 

، در مدل می ریزی خطی با جایگذاری کران های قطعی 

ریزی خطی بازه ای چهار مسئله برنامه که مسئله به  باشد،

با در نظر گرفتن خواص مسئله برنامه ریزی  تبدیل می شود و

خطی بازه ای و قضایای مربوطه جواب های بهین و مقادیر 

، و روش تقریبی که بهین مسائل بازه ای مربوطه وابسته به 

، برای غیر فازی کردن جواب مسئله معرفی ]9[توسط فیگورا

 شده است، استفاده می شود.

خطی با ضرایب تکنولوژی و  . مدل برنامه ریزی 3-3

 بازه ای 2-سمت راست فازی نوع

بازه ای با عدم قطعیت  2-مسئله برنامه ریزی خطی فازی نوع

یکی از در ضرایب تکنولوژیکی و سمت راست قیود به صورت 

 زیر می باشد:حاالت 

    . .

0

Opt cx

s t Ax b

x





 

 و

 

 

 

mیک ماتریس  و   که در آن  n  از مجموعه

برای ، اعضایبازه ای با  2-های فازی نوع

,n mj N i N  می باشد. 

روی  برش-برای حل مدلهای فوق پس از در نظر گرفتن 

 ، مسئله به چهار مسئله برنامه ریزی  2-مجموعه های فازی نوع

 

خطی بازه ای تبدیل می شود که با در نظر گرفتن خواص 

مسئله برنامه ریزی خطی بازه ای و قضایای مربوطه جواب های 

و در   مسائل بازه ای مربوطه وابسته بهبهین و مقادیر بهین 

را بدست خواهیم  2-نتیجه مسئله برنامه ریزی خطی فازی نوع

  آورد.
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ا در نظر طراحی یک مدل ریاضی برای سیستم های تولید سلولی پویا ب

 ، تخصیص اپراتور و چیدمان گروهی تشکیل سلول گرفتن

 lashgarimohsen@ut.ac.ir ،، دانشگاه تهراندانشجوی کارشناسی ارشد گروه صنایع  ،* سن لشگریمح

 fjolai@ut.ac.ir،دانشگاه تهران ،صنایع  گروه عضو هيأت علمی فریبرز جوالی ، 

 rezakia@iaufb.ac.ir،دانشگاه آزاد اسالمی، واحد فيروزکوه ،صنایع  گروه عضو هيأت علمی ، رضا کيا

 پيکربندی سلول، تخصيص اپراتور و، برای حل مسائل عدد صحيح غير خطی  نامه ریزیدر این مقاله یک مدل بر چکیده:

سلولی ، به طور همزمان ارائه شده است. هدف مدل پيشنهادی مينيمم کردن هزینه های  ينچيدمان درون سلولی و بتعيين 

موزش و آسلولی ، هزینه جابجایی ماشين و هزینه های مربوط به اپراتور)هزینه های استخدام ، اخراج ،  ينحمل و نقل درون و ب

سلول ، چيدمان گروهی و تخصيص اپراتور  تشکيلیکپارچه سازی سه مسئله این مدل مزیت های حقوق اپراتور( است. یکی از 

بصورت یک مدل خطی فرموله شده است.  رویه های خطی سازیاست. سپس مدل غير خطی با استفاده از  بطور همزمان

 درپایان برای نشان دادن صحت مدل دومثال ارائه شده و توسط نرم افزار گمز حل شده است.

 . گروهیتخصيص اپراتور ، چيدمان  سيستم توليد سلولی ، کلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده

  مقدمه .1

بیه منویور کیاهم زمیان راه      (GT)مفهوم تکنولوژی گروهیی  

اندازی ، اندازه دسته ها و فواصل جابجایی مطرح گردیده اسیت.  

تالش میی شیود ، کیه انعطیاف پیتیری توليید        GTدر سيستم 

کارگاهی و بهره وری باالی سيستم خط جریان بطیور همزمیان   

،  اسیت  GT( مبتنی بر مفهوم CMایجاد گردد. توليد سلولی )

ی کیه از نویر   که به این صورت تعریف می شود، تعيیين ططعیات  

روی ماشیين   پیردازش آنهیا   هستند و مشابه نيازمندی عملياتی

 مسیئله تشیکيل  بعنیوان   داده شده به یک سلول تخصيصهای 

 .شودمی تعریفسلول 

گییام اسییت. پيکربنییدی سییلول،جانمایی  4شییامل CMطراحیی  

ماشين و جانمایی سیلول،زمانبندی گروهیی و تخصیيص منیابع     

 است.

 مرور ادبیات. 2

بیه طیور همزمیان بیه بررسیی مسیئله        [1]آریانژاد و همکیاران 

 طدسیی رفيعیی و  . تشکيل سلول و تخصيص اپراتور پرداخته اند

هیدف اول  در   ، خیود کیه شیامل دو هیدف اسیت     مقاله  در [2]

مينيم کردن هزینه های مرتبط به مساله تشکيل سیلول  بدنبال 

 . هستندماکزیمم کردن بهره وری اپراتور بدنبال هدف دوم  و در

تن ییک میدل ریاضیی بیرای درنویر گیرف       [3]ری بشيباطری و 

سلولی و تشکيل سلول و تخصيص  همزمان مسئله چيدمان بين

 پراتوردر مدل خود زمان دردسترس ا اپراتور توسعه داده اند. که

 چيدمان ماشين آالت درون سلول را در نور نگرفته اند. و

یک میدل ریاضیی بیرای سيسیتم هیای       [4]مهدوی و همکاران

توليدی سلولی بادر نور گرفتن تخصيص اپراتور و برنامه رییزی  

 توليد ارائه داده اند

 مدل ریاضی. 3

مکان وجود دارد که هریک از این مکانها به ییک   Lدر این مدل 

سلول تخصيص می یابد و در هر مکان حداکثر یک ماشين طرار 

همچنين اپراتورهیا بیرای کیار بیا     ( و [5]می گيرد)کياوهمکاران

ماشين ها به یک سلول اختصاص می یابد. اپراتورها میی تواننید   

دوره آمییوزش دیییده و بییه ماشییينهای مختلفییی  هییر در انتهییای

تخصيص یابنید. هیدف میدل تخصیيص ماشیينها بیه مکانهیا و        

، بطوویرک  ووه  وو   تخصییيص اپراتورهییا بییه ماشییين هاسییت 

 هزینه نیز مینی م گردد.برآورده شدن محدودیتها ، تابع 

 پارامترهای مدل
m ,m

 اندیس ماشين ها ’
P , P

 اندیس ططعات ’
l , l

 اندیس مکان ها ’
t اندیس دوره توليد 
d اندیس عمليات های ططعه 
k اندیس اپراتورها 

akm هزینه آموزش اپراتور k ام برای کار بر روی ماشين mام 
wppdm مدت زمان پردازش عمليات d  ام ططعه p روی ماشين mام 

Dpt  مقدار تقاضای ططعه p ام در دورهt .ام 
Bpt  اندازه دسته های ططعهp  ام برای حمل و نقل در دوره tام 
dll

lو lفاصله بين دو مکان  '
’ 

Fk,Hk  بترتيب هزینه استخدام و اخراج اپراتورk ام 
pppdmt 1اگر عملياتdام ططعه pروی ماشينmام دردوره tپرداش شود 
sakm حقوق اپراتور kام برای کار بر روی ماشين m )ام)در ساعت 

IEp,IAp  هزینه جابجایی ططعه pام درواحد فاصله درون وبين سلولها 
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 2 

mσ  هزینه جابجایی ماشين mام 
Tmk  زمان در دسترس برای اپراتورk  ام در دورهt  ام 
bu,bl حداطل و حداکثر ظرفيت سلول 

um, lm حداطل وحداکثر تعداد ماشينهایی که اپراتور ميتواند کنترل کند 
zkmt 1 اگر اپراتور k ام طادر به کار با ماشين m ام در دوره tنباشد 

 مدل تصميم متغيرهای
hkt 1  اگر اپراتور k ام در دوره tام استخدام شود 

SSkct 1  اگر اپراتور k ام در دوره t ام به سلول cام اختصاص یابد 
Zkmt 1 اگر اپراتور k ام طادر به کار با ماشين m ام در دوره t>1نباشد 
wmlct 1اگرماشين mدرمکان lطرار گيرد و به سلول cتخصيص یابد 
rkmt 1  اگر اپراتور kام به ماشين m ام دردوره tام اختصاص یابد 

 مدل غير خطی ارائه شده به شرح زیر می باشد :

' '

' '

' '
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18) 1 k m t t
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Z r Z   


 

0,119) , , , ,kmt kmt kt mlct kctr Z h w s   

بترتيب مربوط به هزینه ی حمل ونقل مواد درون  2و  1عبارات 

مربوط بیه هزینیه هیای جابجیایی      3. عبارت ستا ابين سلولهو 

مربوط بیه هزینیه    5مربوط به هزینه آموزش ،  4ماشين آالت ، 

ر وتی ی حقیوق اپرا مربوط به هزینه  6استخدام و اخراح اپراتور و 

مدل تضمين می کنند در هیر  محدودیتهای  بطور خالصه است.

مکان حداکثر یک ماشين طرار گيرد. ظرفيت سلول را مشیخص  

ند. تضیمين ميکننید کیه وطتیی اپراتیور بیه ییک ماشیين         ميکن

اختصاص می یابد کیه اوالاسیتخدام شیود دومیا آن ماشیين در      

سلول اپراتور باشد و همچنين وطتی اپراتیور درییک دوره بیرای    

یک ماشين آموزش ببينید دوره هیای بعیدی بیرای کیار بیا آن       

 .ماشين احتياج به آموزش ندارد

 نتـایج.  5

)برای مثیال اول  های حل شده با نرم افزار گمز  با توجه به مثال

مشخص میی  ،دوره( 2ططعه و  3مکان ،  5ماشين ،  4اپراتور،  4

مدل یکپارچه شده پيشینهادی کیاراتر از میدلهای طبلیی     ،  شود

موجود در ادبيات موضوع می باشد و همچنیين لیزوم یکپارچیه    

ی کردن دو مسئله چيدمان گروهی و تخصيص اپراتور را نشان م

یکی از مزیتهای این میدل یکپارچیه سیازی همزمیان سیه      دهد.

مسئله تشکيل سلول،چيدمان گروهی و تخصیيص اپراتیور و در   

همچنیين بیرای    نور گیرفتن زمیان دردسیترس اپراتیور اسیت.     

را بیا روش   آنبرای ابعاد بزرگتر میدل ،  توان  تحقيقات آتی می

 .های فرا ابتکاری حل کرد 

 . مـراجع 6
[1] Aryanezhad , M. B ., Delijoo , V ., and Mirzapour Al-e-hashem , 

S.M. (2009). Dynamic  cell  formation  and  the  Worker  

assignment  problem : International  Journal of  Advanced  

manufacturing  Technology, 41: 329-342. 

[2] Rafiei,H., and Ghodsi, R.(2013).A bi-objective mathematical 

model toward dynamic cell formation  considering labor 

utilization. Applied Mathematical Modelling. 37 :2308–2316. 

[3] M.Bagheri, M. Bashiri , A new mathematical model towards the 

integration of cell formation  with operator assignment and 

inter-cell layout problems in a dynamic environment, Applied 

Mathematical Modelling,2013. 

[4] Mahdavi,I.,Aalaei,A.,Paydar,MM.,Solimanpur,M,(2010). 

Designing a mathematical model for dynamic cellular 

manufacturing systems considering production planning and 

worker assignment. Computers and Mathematics with 

Applications,60: 1014_1025. 
[5] Kia, R, A Baboli, N Javadian, R Tavakkoli-Moghaddam,J Kazemi 

and M Khorrami(2012). Solving a group layout design model of a 

dynamic cellular manufacturingsystem with alternative process 

routings, lot splitting and flexible reconfiguration by simulated 

annealing. Computers & Operations Research, 39, 2642–2658. 
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 ارائه دهنده*

  بازه ای ۲روش حل مدل برنامه ریزی خطی فازی نوع ـ

 Z.Golpayegani@mail.usb.ac.ir،، دانشگاه سيستان و بلوچستانالتحصيل كارشناسی ارشدفارغ ،*زهرا گلپایگانی االصل

 hmnehi@hamoon.usb.ac.ir ، دانشگاه سيستان و بلوچستان،گروه ریاضی ، عضو هيأت علمیحسن ميش مست نهی

:در جهان واقعی با سطح باالتری از عدم قطعيت در منابع سر و كار داریم. لذا در برخی مواقع تعریف توابع عضویت چکیده

نمی توانند این قبيل عدم قطعيت ها را به طور مستقيم  ۱ابهام می باشد. مجموعه های فازی نوع ـ مجموعه های فازی دارای

راهگشا می باشند. در این مقاله  ۲مدل بندی كنند، چون تابع عضویت آنها قطعی است. در این صورت مجموعه های فازی نوع ـ

است، ارایه شده  ۲حالت خاصی از مجموعه های فازی نوع ـ بازه ای كه ۲روشی برای حل مسئله برنامه ریزی خطی فازی نوع ـ

 است.

 ، مسئله برنامه ریزی خطی فازی، تابع عضویت۲مجموعه فازی نوع ـکلمات کلیدی:

 

 مقدمه .1

[ مطـر   ۱اولـين بـار توسـا زاده     ۲مجموعه های فازی نـوع ـ  

چندین روش حل مسائل برنامه ریزی خطی كـه   ]۲[در گردید. 

بـازه ای هسـتند، ارایـه     ۲در آن سمت راست قيود فازی نـوع ـ  

نيز روشی برای حل برنامه ریزی خطی فازی نوع  ]۳[شده و در 

بازه ای با عدم قطعيت در ضرایب تکنولوژیکی بيان گردیـده   ۲ـ

  است.

وعـه  مجممشـکل تـر از    ۲فهم و درک مجموعه های فازی نوع ـ 

توابع عضویت مجموعه هـای  می باشند، چون ۱های فازی نوع ـ 

دو بعدی هستند، در حاليکه مجموعه هـای فـازی    ۱فازی نوع ـ 

سه بعدی هستند و رسم آنها مشکل است. در اینجـا بـه    ۲نوع ـ 

و برخی مفاهيم مرتبا با آن  ۲تعریف مجموعه های فازی نوع ـ 

 پرداخته شده است.

 

 تعاریف اولیه .2

به صـورت زیـر تعریـف مـی      ۲جموعه های فازی نوع ـ تعریف:م

 شود:

( ) ( , ) ( ) (1)
x x

x x
x X u J x X u J

A f u x u f u u x
   

  
     

  
 

xJ[0,1]كــه در آن  ،x X ،, ( ) [0,1]xu f u  ،xJ 

)را عضویت اوليـه و   )xf u    گوینـد. در حالـت   را درجـه اانویـه

)خاص كه ) 1xf u   بـازه ای   ۲مجموعه فازی نوع ـ باشد، آنرا

   می نامند.

عدم قطعيت موجود در عضویت های اوليه یک مجموعـه فـازی   

، ناحيه كرانداری است، كه به آن جای پای عدم قطعيـت  ۲نوع ـ 

(FOU)  گفته می شود و اجازه ترسيم مجموعه های فازی نوع

 را در دو بعد به ما می دهد. ۲ـ

                           ( ) x

x X

FOU A J


  

بـازه ای بـه    ۲روی یـک مجموعـه فـازی نـوع ـ     تعریف:برش 

 صورت زیر تعریف می شود:

                ( , ) , [0,1]
ij

ij ij
a

a a u J u


    

 كه توسا دو ناحيه زیر كراندار می شود:

                     ( , )
ij ij

ija aa u

    

                     ( , )
ij ij

ij
a a

a u

    

متنـارر بـا   ijaكه به ترتيـب توابـع عضـویت بـاالیی و پـایينی      

[0,1] .گویند 

 

 روش حل .3

مدل برنامه ریزی خطی فازی را در نظر گرفته كه [۱فيگورا در  

تنها ضرایب تکنولوژیکی،  ]۲[در آن سمت راست قيود و در 

 بازه ای هستند. ۲ـ پارامترهای فازی نوع

در این مقاله حالتی را بررسی می كنيم، كه هـم سـمت راسـت    

بازه  ۲ـ   مجموعه های فازی نوع ،قيود و هم ضرایب تکنولوژیکی

بازه ای زیـر را   ۲ریزی خطی فازی نوع ـ  برنامهای هستند. مدل 

 در نظر بگيرید:

                                                          
max

. . (2)

0

s t A 



cx

x b

x

 

,كه در آن  nRc x ،mRb وA    یک مـاتریn m 

 ۲مجموعه هـای فـازی نـوع ـ     bو  Aاست كه  ijaبا اعضای 

روی مجموعـه   می باشند. با در نظـر گـرفتن بـرش    بازه ای 
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ـ  برنامه ریزی خطی فازی نـوع  بازه ای، مسئله  ۲های فازی نوع 

دلخـواه بـه صـورت زیـر     [0,1] بازه ای زیر را برای هر ۲ـ

 خواهيم داشت:

           

1 1 2 2

1

( ) ( ) ( ) ( )

1

max

. . , , (3)

0 1,...,

n

j j

j

n
L k R k L k R k

ij ij j i i

j

j

c x

s t a a x b b

x j n

   





      

 





 

1كه در آن  2, { , }k k     وi=1,...,m  .با در نظر می باشد

فازی بازه ای مدل برنامه ریزی خطی  ۴گرفتن حاالت مختلف، 

خواهيم داشت. می توان نشان داد كه تنها با حل دو برنامه 

 ( را حل نمود.2ریزی خطی زیر می توان مدل )

1

( ) ( ) ( ) ( )

1

:max

. . , , (4)

0 1,...,

n

j j

j

n
L R L R

ij ij j i i

j

j

P c x

s t a a x b b

x j n



   



   



      

 





 

1

( ) ( ) ( ) ( )

1

:max

. . , , (5)

0 1,...,

n

j j

j

n
L R L R

ij ij j i i

j

j

P c x

s t a a x b b

x j n



   



   



      

 




 

( می باشد، بدین 2هدف پيدا كردن جواب یکتا برای مدل )

مركز اقل تابع هدف را بدست می  ]۴[منظور با استفاده از

 آوریم.

 

 مثال کاربردی .4

 بازه ای زیر را در نظر بگيرید: ۲برنامه ریزی خطی فازی نوع ـ

                                    

1 2

11 1 12 2 1

21 1 22 2 2

1 2

max 3.5 2.5

. . ;

;

, 0

z x x

s t A x A x b

A x A x b

x x

 

 

 

 
 نشان داده شده است. ۱داده ها در جدول  تابع عضویت

 اده ها: توابع عضویت باالیی و پایينی د۱جدول

2b 1b 22A 21A 12A 11A  

(۲۱،۳)G (۲۱،۰۱،۳)T (۳۱۲)G (۳۱۲)G (،۱۴۱۱)T (۳۱۶۱۲)T 

 

(،/۲۱،۳)G (۲۱،۰۱،،)T (،/۲۱۲)G (،/۲۱۲)G (۲۱۴۱۶)T (۲۱۶۱۱)T 

 

 ،P برای برش های مختلف

Pو  

  ،را تشکيل داده

بدست  ]۴[بهترین و بدترین مقدار تابع هدف را با استفاده از 

 ببينيد. ۲می آوریم. نتایج بدست آمده را در جدول 

 : مقادیر تابع هدف۲جدول

( )Rz  ( )Rz  ( )Lz  ( )Lz   

۴۲۳۲/،۶ ۳۶۴۰/،۰ ۲۶۲۴/۳ ،۱۲۳/، ۰۲/۰  

۳۲۱۲/،، ،۴۳۶/۲ ۱۲۲۲/۳ ۲۴،۲/، ۳/۰  

۲۲۲۲/۲ ۰،۲/۱ ،۱۲۱/۲ ۲۲۲۳/۳ ۴/۰  

۲۱،۲/۱ ۲،۲/۶ ۴۶۲۲/۲ ۲۲۴۶/۳ ۶/۰  

۲۲۱۲/۶ ۱۰۶،/۲ ۲۲۲،/۲ ۲۲۴۲/۲ ۰/۲  

۶۶۶۱/۴ ۶۶۶۱/۴ ۶۶۶۱/۴ ۶۶۶۱/۴ ،  

مركز اقل را بدست آورده كه برابر است  ]۴[سپ  با استفاده از 

 =Z ۵/۵۵۵۵ با

 

 نتایج .۵

در این مقاله روشی برای حل مدل برنامه ریزی خطی فازی نوع 

با عدم قطعيت در سمت راست قيود و ضـرایب تکنولـوژیکی    ۲ـ

 ارایه گردید.با به كارگيری برنامه ریزی خطی بازه ای 

 

 . مـراجع 6
 

[1] J. C. Figueroa, "Solving Fuzzy Linear Programming Problems 

with Interval Type-2 RHS," in 2009 conference on 
Systems, Man, and Cybernetics, IEEE, 262-267.E. H. Miller, "A 

note on reflector arrays," IEEE Trans. Antennas Propagat., to be 

published. 
[2] J. C. Figueroa, "A general model for Linear Programming with 

Interval Type-2 Fuzzy technological coefficients," in 2012 

conference on Fuzzy Information processing, IEEE, 1-4. 
[3] L. A. Zadeh, "The concept of a Linguistic Variable and its 

Application to Approximate Reasoning," Inform. Sci., vol. 

8, 199-249. 
[4] T. Shaocheng, "Interval number and fuzzy linear 

programming," Fuzzy Sets and Systems,301-306. 

[5] J. C. Figueroa, "An approximation method for Type Reduction 
of an Interval Type-2 fuzzy set based on-cuts," in 2012 

conference on Computer Science and Information Systems, 

IEEE, 49-54. 
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 1 *ارائه دهنده

ارزیابی کارایی نسبی صندوق های استفاده از اندازه اعتبار فازی برای 

 سرمایه گذاری مشترک

  Z.Golpayegani@mail.usb.ac.ir،سيستان و بلوچستان، دانشگاه التحصيل كارشناسی ارشدفارغ، *زهرا گلپایگانی االصل

 Saljooghi@math.usb.ac.ir ، دانشگاه سيستان و بلوچستان،گروه علوم ریاضی فرانک حسين زاده سلجوقی، عضو هيأت علمی

 hmnehi@hamoon.usb.ac.ir ، دانشگاه سيستان و بلوچستان،ریاضی گروه علوم عضو هيأت علمی، حسن ميش مست نهی

یکی از روش ها برای وارد كردن داده های غير قطعی در محاسبات، استفاده از مفهوم فازی می باشد. این مقاله روشی چکیده:

را برای اندازه گيری ميزان كارایی نسبی واحدهای تصميم گيری با توابع عضویت غير خطی مبنی بر استفاده از اندازه اعتبار 

می باشد. همچنين با به  DEAفازی به مدل قطعی و دقيق  DEAنامتقارن معرفی می كند. هدف اصلی، تبدیل مدل 

 هيم.كارگيری این روش، عملکرد تعدادی صندوق سرمایه گذاری مشترک را مورد بررسی قرار می د

 .تابع عضویت، اندازه اعتبار، كارایی، صندوق های سرمایه گذاری مشترک:کلمات کلیدی

 مقدمه .1

در این مقاله به ارایه روشی برای محاسبه جواب برای مدل  

 فازی با استفاده از اندازه اعتبار پرداخته می شود. DEAهای 

به دليل افزایش صندوق های سرمایه گذاری به بررسی كارایی 

نسبی پنج صندوق سرمایه گذاری مشترک با داده های فازی از 

 دو حيث عامل كيفی و كمی می پردازیم. 

[ ۲فازی با استفاده از اندازه امکان در ] DEAروش حل مدل 

ه است. برای بررسی ارزیابی عملکرد صندوق های ارایه شد

 [ اشاره نمود.۵[ و]۴سرمایه گذاری مشترک می توان به ]

 DEAبعد از مقدمه و تعاریف اوليه مورد نياز، روش حل مدل 

 فازی و در آخر مثال و نتيجه گيری خواهيم داشت.

 تعاریف اولیه .2

 دازیم.در این قسمت به بيان مفاهيم پایه ای مورد نياز می پر

مجموعه توانی  مجموعه ای ناتهی و  :فرض كنيد ۱تعریف

  باشد. اندازه امکان روی  برای هر( )iA    به

)صورت  ) 1   ،( ) 0    و

( ) sup ( )i i
ii

A A   به صورت  و اندازه الزام

( ) 1 ( )c

i iN A A   .بيان می شود 

خود دوگان است هرگاه به ازای هر   اندازه:۲تعریف

( )iA    :داشته باشيم( ) 1 ( )c

i iA A  . 

همين دليل عملگر اندازه امکان و الزام خود دوگان نيستند، به 

 دیگری به نام اندازه اعتبار ارائه گردید.

:اندازه اعتبار برابر با ميانگين اندازه امکان و الزام می ۳تعریف

باشد، كه دارای ویژگی خود دوگانی است. 

(.) (.)
(.)

2

N
Cr

 
 

:عملگر اعتبار مورد انتظار برای یک متغير فازی محدب ۴تعریف

 به صورت زیر است: xو نرمال 

          
0

0
( ) ( ) ( )E x Cr x t dt Cr x t dt




     

 روش حل .3

1فرض كنيد  2 ... nx x x x     متغير فازی محدب و

 روی فضای امکان باشد. اعتبار مورد انتظار برابر است با: نرمال
0

0 0

0 0

0

1
( ) lim ( ( ) ( ) 1

2

1 ( ) ( ) ) (1)

M M

MM

M

M M

E x x t dt x t dt dt

dt x t dt x t dt

 

 

 





 

    

    

  

  
                 

:فرض كنيد ۱لم 0 1( ) ,( ) ,Lx x x   متغير فازی محدب و

 نرمال به صورت زیر باشد:

2

1

0

0
0 1

1 0

1 ( )

2

1

0 ( )

( )
( ) ( ) ( ) (2)

( ) ( )

( )

L

L
L

Lx

z x

z x

z x
z x z x

x x

e z x




 
   

 


 

 

  







)اگرررررررر  )x t   و( )x t   را برررررررا( )x t   و

( )x t  :تقریب زده شود، آنگاه اندازه اعتبار برابر است با 
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1

1 0

( )

1
( ) ( )

1
( ) 2( ) ( ) ( )

2
L

M x

x x
E x x x t dt x t dt  

     
 

 

)1اثبات:با در نظر گرفتن سه حالت  ) 0x  ،1( ) 0x   و

1( ) 0x .به راحتی قابل اثبات است  

1:فرض كنيد۲لم 2 ... nx x x x     متغير فازی

). آنگاه [0,1)محدب و نرمال باشد و  )x t   و

( )x t   را می توان به ترتيب با حل هر یک از مسائل زیر

 بدست آورد:

                  
1 2

max

. . ( ) ( ) ... ( )U U U
ns t x x x t  



   
                                                                                         

 و 

                  
1 2

max

. . ( ) ( ) ... ( )L L L
ns t x x x t  



   
                             

 [ مراجعه نمایيد.۳به]برای مشاهده اثبات می توانيد 

)مثلثی -:فرض كنيد عدد فازی گاوسی۳لم )ix  تعریف شده

1( باشد. لذا برای ۲در ) 2 ... nx x x x    :داریم 

1

1 0

( )
1 0

( ) ( )

( ) ( )
( ) , ( )

22 2
L

L
x

x x

x x
x t dt x t dt


  

 
    

به صورت  α اثبات:كران باالی برش

2

1
( ) ln( )U

i i ix c 


   می باشد، با فرض

1 2 ... nc c c c     1و 2 ... n        و بنابر

داریم:  ۲لم 

2
1

2

t c

e 

 
  

 در نتيجه . 

       

2

1

1 1

1 ( )

2

( ) ( )
( )

2 2

t x

x x
x t dt e dt

 
 

 
     

     

 به روشی مشابه بدست خواهد آمد. αبرای كران پایين برش 

 اندازه اعتبار به صورت زیر قابل نمایش است: ۱با توجه به لم

                      
1 0

1
( ) 3( ) ( )

4 2

LE x x x



 
    

 
 

  با استفاده از اندازه اعتبار تبدیل خواهد شد به: CCRمدل 

1 00 0

0 01 0

1 0

1
max 3( ) ( )

4 2

1
. . 3( ) ( ) 1

4 2

1
3( ) ( ) ( ) 0

4 2

, 0

T T L T

T T L T

T T T T L T T

y y

s t u x u x u

u X Y u X y u

u


   





   



 
   

 

 
    

 

 
          

 



 . مثال عددی4

به صورت  ۱داده های فازی در جدول 0 1( ) , ( ) ,Lx x x   با تابع

( مری باشرد.كارایی بدسرت آمرده برا      ۲عضویت بيران شرده در )  

 مشاهده می كنيد. ۲استفاده از فرمول ارایه شده را در جدول

 : داده های ورودی و خروجی۱جدول

 

 : ميزان كارایی۲جدول

 

 . نتـایج 5

فازی و روش های حل آن دارای اهميت زیادی  DEAمطالعه 

می باشد، زیرا در عالم واقعيت برای سنجش كارایی نسبی 

دسترسی به داده های قطعی غير ممکن است. برای حل مدل 

روشی مبنی بر استفاده از اندازه اعتبار روی  فازی DEAهای 

داده های غيرخطی مانند عدد گاوسی ارائه گردید. استفاده از 

انداره اعتبار نسبت به اندازه امکان و اندازه الزام ارجحيت دارد، 

 زیرا به بدبينی اندازه الزام و خوشبينی اندازه امکان نيست. 

مشترک را مورد در آخر كارایی پنج صندوق سرمایه گذاری 

 ارزیابی قرار دادیم.

 . مـراجع 6
[1] A. Charnes, W. Cooper and E. Rhodes, “Measuring the Efficiency of 

Decision Mking Units,” European Journal of Operational Research,vol. 2, 

pp. 429-444, 1978.: 
[2]  S. Lertworasirikul, S. Fang, J. Joines, et al. “Fuzzy Data Envelopment 

Analysis (DEA): A Possibility Approach,” Fuzzy Sets and Systems,vol. 2, 

no. 139, pp. 379-394, 2003. 
[3] S. Lertworasirikul, “Fuzzy data envelopment analysis,” Doctor 

of Philosophy. dissertation, Univ. North Carolina state, 2002. 

[4] X. Zhao and W. Yue, “A multi-subsystem fuzzy DEA model 
with its application in mutual funds management companies’ 
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[5]  M. Morey and R. Morey, “Mutual Fund Performance 

Appraisals: A Multi-horizon Perspective with Endogenous 

Benchmarking,”International Journal of Management Science, 
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 ترافیک یابی تسهیالت اضطراری با زمان سفر وابسته به تراکممکان
 j.arkat@uok.ac.irدانشگاه کردستان، سنندج،  ع،یصنا یگروه مهندس اریجمال ارکات، استاد 1

 _yahoo.com96almasi@، ، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه کردستان، سنندج*سعید الماسی

ای برخوردار هستند. د و از اهمیت ویژهآینشمار می یابی تسهیالت اضطراری جزو مسائل استراتژیک بهمکانمسائل  :چکیده
به  ،باشد. کیفیت ارائه خدمات اضطراریارائه خدمات و میزان پوشش از جمله معیارهای مهم برای ارزیابی این مسائل میکیفیت 

یر ، زمان سفر و زمان تأخدهندهخدمت میزان پایایی یا قابلیت اطمینانگویی خود به و زمان پاسخ گویی وابسته استزمان پاسخ
ویی به عوامل گبا در نظر گرفتن وابستگی زمان پاسخ اضطراری یابی تسهیالتمسأله مکان له،در این مقا .وابسته استقبل از سفر 

گردد. به منظور سنجش صحت مدل ارائه شده، تعدادی مثال عددی مدل ریاضی مسأله ارائه میسپس  یاد شده، بررسی شده و
 .اندحل شده BARONکننده حل ،GAMSافزار نرم ارائه و توسط

ناطمیناگویی، قابلیت یابی تسهیالت اضطراری، زمان پاسخمکان :کلمات کلیدی

   مقدمه .1
مهمترین عامل برای اضطراری، دهی های خدمتدر سییسیتم

، مدت زمان رسیدن خدمت دهنده به مشتری سازمان و مشتری
تواند گویی می. کاهش زمان پاسییخاسییتو کیفیت ارائه خدمات 

بنابراین ت جیان یک انسیییان حادیه دیده گردد. منجر بیه نجیا
ای انجام گیرد که باید به گونه یابی تسیییهیالت اضیییطراریمکان

یز گویی( نعالوه بر کمیت پوشیش، کیفیت پوشیش مزمان پاسخ
در بسییییاری از کاربردهای عملی منابع . در نظر گرفتیه شیییود

ای نیسیییت که اندازهیابی از جمله بودجه و تسیییهیالت به مکان
شییود و بنابراین سییعی می پوشییش دادبتوان تمام مشییتریان را 

[ 1] چرچ و رول بیشیترین میزان مشیتریان پوشیش داده شوند.
اند. مسیییأله یابی حداکثر پوشیییش را ارائه نمودهمسیییأله مکان

های نسییی هیکی از که یابی حداکثر پوشیییش مورد انتظار مکان
ارائه شده  [2] توسیط داسکین ،توسیعه یافته این مسیأله اسیت

مکعبی تقریبی برای قهای فومدل از [3] الرسیینبرندو و اسییت. 
 .اندحداکثر پوشییش مورد انتظار اسییتفاده کردهتوسییعه مسییأله 
ممنوعه  یبا استفاده از الگوریتم جستجو [4] جندرو و همکاران
 اند. آرمن و همکارانیابی آمبوالنس را حل نمودهمسیییألیه مکان

 تندر نظر گرفیابی تسهیالت اضطراری را با مسأله مکاننیز  [5]
و از  اندسیییازی نمودهمدلزمیان سیییفر و زمان تأخیر احتمالی 

بینی شونده برای پیشمکعبی و یک الگوریتم تکرارهای فوقمدل
 اند.ها استفاده کردهدرصد مشغول بودن آمبوالنس

 

 تعریف مسأله .2

 ؛ فرض بر اینشودتعریف میمسیأله مورد بررسی بدین شکل 
جمعیتی به تعدادی ناحیه  –اسیییت که یک محدوده جغرافیایی 

رای ب کاندیدایک مکان  ناحیه،و مرکز هر یک  تقسیم شده است

                                                           
 

 *ارائه دهنده

ک ی فقط. در هر ایستگاه دهی استیک ایستگاه خدمتاستقرار 
 ،نواحیتواند مستقر شود و برای لحاظ نمودن ترافیک سیرور می
های خود که هر ایسییتگاه فقط به همسییایه آن اسییت فرض بر

هدف مسیییأله تعیین بهترین مکان  دهد.توانید خیدمت ارائه می
 نمادگذاری باشد.میبه سرورها ت صیص تقاضا نحوه اسیتقرار و 

 باشد:به کار رفته در مدل ریاضی به صورت زیر می

 هامجموعه اندیس

Iمجموعه نواحی جمعیتی م :i)اندیس نواحی جمعیتی : 
J :م کاندیداهای مجموعه مکانjهای کاندید: اندیس مکان) 
Kمجموعه اولویت تماس ها م :kها: اندیس اولویت تماس) 

 پارامترها

id جمعیت متقاضییا( ناحیه :i، u ،تعداد آمبوالنس موجود :ijkT :
برای تماس با  iبه ناحیه   j کاندیدایزمان پاسیییخ گویی مکان 

، kاولویت 
kT متوسط زمان استاندارد برای تماس با اولویت :k ،

TT ایسیییتگاه در یک دوره : کیل میدت زمان ارائه خدمت هر
ریزی، برنامه

kC اهمیت تماس با اولویت :k، 
ikQ درصد تماس :

 کند:( صدق می1که در رابطه م iدر ناحیه  kبا اولویت 

 (1م
2

1

1,ik

k

Q i


   

 ی تصمیممتغیرها

ijkm تعداد تقاضای نوع :k  که توسط ایستگاهj   برای ناحیهi 

 iاحتمال اینکه یک تماس از ب ش : ijkWشود، پوشش داده می

در زمانی کمتر از زمان استاندارد   jتوسیط ایستگاه  kبا اولویت 
احتمال آزاد بودن سییایت : jf این اولویت پاسییخ داده شییود،

توابع محاسیییبه : ijkvو  ijkz برای ارائه خدمت،  j کیانیدیدای
: احتمال مشیییغول بودن ijkT ، jpگویی برای احتمال پاسیییخ

ناحیه جمعیتی  k: احتمال پوشش تقاضای نوع j ،ijkSایسیتگاه 
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 2 

i  توسیط ایستگاهj، ijkb:  است  1متغیر کمکی دودویی که برابر
، jبه  iاز ب ش  kگویی برای تماس با اولویت اگر زمیان پاسیییخ

کمتر از متوسیط زمان استاندارد آن اولویت م
kTباشد در غیر ) 

: متغیر کمکی دودویی که برابر ijke ،برابر صفر است صورت این
 iاز ب ش  kگویی برای تماس با اولویت اگر زمان پاسخاسیت  1
، کمتر از دو برابر متوسیط زمان اسیتاندارد آن اولویت باشد jبه 

متغیر دودویی احداث  :jy ،صیورت برابر صفر است این در غیر
 j کاندیدایاسییت اگر در مکان  1که برابر   jایسییتگاه در مکان 

: ijx ،صورت برابر صفر است این احداث شود و در غیرایسیتگاه 
است  1که برابر  iبه ب ش   jمتغیر دودویی ت صییص ایستگاه 

در غیر  و خدمت ارائه دهد iبه ب ش   jاگر آمبوالنس ایسییتگاه 
با توجه به نمادگذاری، مدل ریاضی  .صورت برابر صفر است این

 شود:مسأله به صورت زیر ارائه می
 

 max (2م       k ijk

i j k

z C m  

j (3م

j J

y u


  

ij, (4م j

i

x y j   

, (5م   ,ij jx y i j   

,  (9م   , ij ijx a i j   

, (7م ,,  ijk ijk kT b T i j k   

 (8م 1 2  ,   ,ijk ijk k ijk kT b T b T ij k     

 (6م 1 2  ,, ,ijk ijk k ijk kT e MT e T i j k     

2,, (11م   ,ijk ijk kT e T i j k   

2 (11م

2
, ,1

2
,

ijk

ijk ij ijk ijk

k

t
z x b e k

t
i j

 
  
  

  

 (12م 
2

2
,

2
(1 )  , ,

2

k ijk

ijk ij ijk ijk

k

t t
v x b e i j k

t

 
   
 
 

 

,  (13م   , ,  ijk ijk ijkW z v i j k    

  (14م ,, ,ijk ij j ijkS x f W i j k   

, (15م   , ,ijk ijk ik im S Q d i j k   

1 (19م
,j ijk ijk

i k

p m T j
TT

   

 (17م 1 ,j j jf y p j    

 (18م , , , 0,1  ,  , ,kij j ijk ijkx y b e i j   

 , (16م ,  ,   ,  ,    [0,1] ,   , , kijk ijk ijk ijk j jW z S v p f i j   

هایی که در زمانی کمتر از (( تعداد تماس2تابع هدف مرابطه م
کند. بیشیییینه میشیییوند را گویی میزمان اسیییتاندارد پاسیییخ

. سیییازدهییا را مشییی ص میتعییداد آمبوالنس( 3محییدودیییت م
کنند که اگر به یک مکان ( تضییمین می5( و م4های ممحدودیت
یک ب ش ت صییص داده شود، در این سایت حتما  یک  کاندیدا

نماید که هر ( تضمین می9آمبوالنس مسیتقر گردد. محدودیت م
خدمت ارائه دهد. برای های همسایه خود ایستگاه فقط به ب ش
گویی در زمانی کمتر از زمان استاندارد از محاسبه احتمال پاسخ

( 15م رابطهاسییت. ه ( اسییتفاده شیید14م ( تا7های ممحدودیت
شده در زمانی کمتر از زمان استاندارد ه داد تعداد تقاضای پاسخ

 یی محاسبه درصد مشغول بودن و بیکارکند. برارا محاسبه می
( اسیییتفییاده شیییده و 17( و م19ا از معییادالت مهییایسیییتگییاه
دامنه متغیرهای تصیییمیم مدل را ( 16( و م18های ممحدودیت

 .سازندمش ص می
 

 نتایج محاسباتی .3
از  برای حل آن کد شده و GAMSافزار در نرمارائه شده مدل 

ند اسییت. با اسییتفاده از چه اسییتفاده شیید BARONحل کننده 
عددی مدل تحت بررسییی حل شییده و نتایص حاصییل در مثال 
مثال اول دارای پنص گره و سه تسهیل . شده استارائه  1جدول 

مثال  و مثال دوم دارای ده گره و پنص تسییهیل اسییت. در هر دو
 911و  721 به ترتیبزمان استاندارد برای اولویت عادی و مهم 

و همچنین مقدار تقاضای هر ب ش به  یانیه در نظر گرفته شیده
. پارامتر شییده اسییتتولید  151تا  1از بازه صییورت تصییادفی 

 باشیید.می 3و  1 به ترتیب برابراهمیت برای تماس عادی و مهم 
 اند.ده( ارائه ش1نتایص حل در جدول م

 
 های عددیحل مثال: نتایج 1جدول 

 زمان حل
 میانیه(

تابع 
 هدف

تعداد 
 سرور

تعداد 
 گره

 مثال

419/2 517 3 5 1 
162/94 1294 5 11 2 

 

 مراجع .4
[1] R. Church and C. R. VELLE, “The maximal covering 

location problem,” Papers in regional science, vol. 23, 
no. 1, pp. 101–111, 1791. 

[3] M. S. Daskin, “A maximum expected covering location 
model: formulation, properties and heuristic solution,” 
Transportation Science, vol. 19, no. 1, pp. 11–90, 1712. 

[2] M. L. Brandeau and R. C. Larson, Extending and 
applying the hypercube queueing model to deploy 
ambulances in Boston. National Emergency Training 
Center, 1711. 

[1] M. Gendreau, G. Laporte, and F. Semet, “Solving an 
ambulance location model by tabu search,” Location 
science, vol. 5, no. 3, pp. 95–11, 1779. 

[5] A. Ingolfsson, S. Budge, and E. Erkut, “Optimal 
ambulance location with random delays and travel 
times,” Health Care Management Science, vol. 11, no. 2, 
pp. 313–391, Jan. 3001.  
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 فازی با روش برنامه ریزی امکانی SBMحل مدل 
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان، گروه ریاضی، زاهدان، ایراندانشجوی کارشناسی ارشد، ،* محسن حکمت نیا

mohsenhekmatnia68@gmail.com 

 payan_iauz@yahoo.com، آزاد اسالمی واحد زاهدان، گروه ریاضی، زاهدان، ایران عضو هیأت علمی دانشگاه ،علی پایان 

  m_allahdadi@math.usb.ac.ir  ، دانشکده ریاضی، زاهدان، ایران،دانشگاه سیستان و بلوچستان، عضو هیأت علمی ،مهدی اهلل دادی

امروزه یکی از اساسی ترین موضوعات در زمینه فعالیت های صنعتی ، ارزیابی عملکرد قسمت ها و بخش های مرتبط  چکیده:

با فعالیت های صنعتی است. در زمینه ارزیابی عملکرد تکنیک تحلیل پوششی داده ها یکی از روش های پرکاربرد است. در 

یکی از بهترین روش های ارزیابی عملکرد واحد های تحت ارزیابی است. تئوری  SBMوششی داده ها مدل تکنیک تحلیل پ

برای بیان حاالت مبهم به زبان ریاضی است. مدل های مدیران و تصمیم گیران  برای جموعه های فازی یک ابزار قدرتمندم

ا در محیط فازی ندارند. تا کنون روشی برای ارزیابی عملکرد تحلیل پوششی داده ها به صورت معمولی توانایی ارزیابی عملکرد ر

وجود نداشته است. در این مقاله با  SBMبا استفاده از مدل  با چند ورودی و چند خروجی واحد های تحت ارزیابی فازی

اطالعات فازی به کمک استفاده از برنامه ریزی امکانی روشی نوین برای حل مسئله ارزیابی عملکرد واحد های تصمیم گیرنده با 

 .ارائه شد که توانایی ارزیابی عملکرد واحد ها با چند ورودی و چند خروجی را دارا است SBMروش 

ارزیابی عملکرد فازی ، برنامه ریزی امکانی ، برنامه ریزی خطی فازی ، تحلیل پوششی داده های فازی ، مدل  :کلمات کلیدی

SBM فازی . 

                                                           

 *ارائه دهنده

  مقدمه .1

ییک روش یییر    (DEA)داده هیا   تکنیک تحلیل پوششیی 

کیه توسیط    اسیت پارامتریک برای ارزیابی عملکرد واحیدها  

Charnes برای ارزیابی کارایی نسبی واحد  [1]و همکاران

ابداع شید. تئیوری مجموعیه     DMU) (های تصمیم گیری

ابداع شید و  از آن  Zadeh [6] های فازی اولین بار توسط 

مدل  .علوم داشته است موقع به بعد کاربرد فراوانی در سایر

های ابتیدایی تحلییل پوششیی داده هیا از کیارایی شیعاعی       

استفاده می کردند که در آن از متغییر هیای کمکیی هیی      

را بیرای ارزییابی     SBMمدل Toneاستفاده ای نمی شد. 

 گرچیه  [5] .عملکرد بر مبنای متغیر های کمکیی ارائیه داد  

DEA    به صورت گسترده درارزیابی عملکرد سیازمان هیا و

صنایع مورد استفاده قرار میگییرد امیا میدل هیای مرسیوم      

DEA      توانایی کار با داده های فیازی را ندارنید بیه همیین

دلیل کارهای در این زمینه صورت گرفته که از مییان آنهیا   

و  [2]و همکییییاران  Cooperتییییوان  بییییه  مییییی

Jahanshahloo اشاره کرد. گفتنی است [4] انو همکار ،

فیازی بیا    SBMکه تا به حال کاری در زمینه حل مسیئله  

 روش برنامه ریزی امکانی انجام نشده است. 

 برنامه ریزی امکانی .2

 .مسئله برنامه ریزی خطی فازی زیر را درنظر بگیرید 

1

 
n

j j

j

max c x


 

1

. .      1, ,   
n

ij j i

j

s t a x b i n


   

                (1  ) 0jx                                                        

که
jc و

ija و ib   متغیر های امکانی محدود شده به وسیله

, اعداد فازی مثلثی متقارن   , i ij jB A C ،داریم: هستند 

 
   

 
i iji  i b ij ij a

j

B b , w ,A a  ,  w  ,

 C  , 
jj cc w

 


 

( تبیدیل  2( با استفاده از برنامه ریزی امکانی بیه میدل )  1مدل )

 [3]می شود. 

1

max ( )
j

n

j c j

j

c w x


 

1

. .  ( )
ij

n

ij a j i

j

s t a w x b


   

                (2  )                                                       0  x   

و توسط تصمیم گیرنده تعین می  α∈[0, 1] درجه امکان که

 شود.
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 فازی SBMحل مدل  .3

با داده های مثلثی متقارن فازی بیر   SBMدر این بخش مدل  

( ذکر شده در بخش قبل به میدل برنامیه رییزی    2اساس مدل )

تعیداد مولفیه    mدر این قسمت  خطی معمولی تبدیل می شود.

هیا   DMUوجیی بیرای   رتعداد مولفه هیای خ  s های ورودی و

به صیورت یییر    SBMباید مد نظر داشت که مدل اصلی  است.

بیه میدل خطیی     [5]خطی است و طبق تبیدیالت چیالز کیوپر    

در ایین   در محیط فازی نآتبدیل شده است و مدل خطی شده 

 قسمت استفاده قرار گرفته است.

 فازی زیر را در نظر بگیرید:  SBMمدل   

                (3  )                  

( بیه میدل   3( برای تبدیل میدل ) 2حال برای استفاده از مدل ) 

( جای که مخرج کسر عدد فازی است از 3ییر فازی ، در مدل )

( به مدل ییر فازی زییر  3و مدل ) عکس عدد فازی استفاده شد

 تبدیل شد.

                (4  ) 

 

 نتـایج  .4

در این مقاله با استفاده از برنامه رییزی امکیانی روشیی نیوین     

رای حل مسئله ارزیابی عملکرد واحد ها بیا داده هیای فیازی    ب

ارائه شد. روش ارائه شده توانایی ارزیابی عملکرد واحید هیا بیا    

چند ورودی و چند خروجی را داراسیت. بیرای بدسیت آوردن    

مدل نهایی ابتدا قیود تساوی به قیودی از نوع کمتیر مسیاوی   

ییزی امکیانی بیر    تبدیل شد و پس از آن با استفاده از برنامه ر

 (4(، مدل ییر فازی )3فازی ) SBMروی مدل گسترده شده 

برای ارزیابی عملکرد با داده های مثلثی متقارن فازی بدسیت  

آمد. به عنوان پیشنهاد برای محققین بعدی می تیوان مسیئله   

فیازی   SBMحل میدل   دربدست آورند بهترین درجه امکان 

. از جملیه ویگگیی   به کمک برنامه ریزی امکانی را طیر  کیرد  

می توان بیه توانیایی بیاالی آن در ارزییابی      SBMهای مدل 

اشاره کرد که همیین امیر باعیا کیاربردی      DMUکامل یک 

 شدن مدل ارائه شده می شود.

 مـراجع .5
[1] A, Charnes, W. W. Cooper, E. Rhodes, “Measuring the 

efficiency of decision making units,” European Journal of 

operational Research, No. 2, pp. 429–440, 1978. 

[2] W. W. Cooper, K. S. Park, G. Yu,” IDEA and AR-IDEA models 

for dealing with imprecise data in DEA,”  Management Science, 

No. 45, pp. 597–607, 1999. 

[3] M. Hekmatnia, M. Allahdadi, “New method for solving fuzzy 

linear programming problem,” AFMI, In press.  

[4] G. R. Jahanshahloo, M. Soleimani-damaneh, E. Nasrabadi, 

“Measure of efficiency in DEA with fuzzy input-output levels: A 

methodology for assessing, ranking and imposing of weights 

restrictions,” Applied Mathematics and Computation, No. 156, 

pp. 175–187, 2005. 

[5] K. Tone,” A slack-based measure of efficiency in data 

envelopment analysis,” European Journal of operational 

Research, No. 130, pp. 498–509, 2002. 

[6] L. A. Zadeh, “Fuzzy sets as a basis for a, theory of possibility,” 

Fuzzy Sets and Systems, No. 1, pp.  13-28, 1978. 
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 واحد های فازی در تحلیل پوششی داده ها تمام رتبه بندی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان، گروه ریاضی، زاهدان، ایران،دانشجوی کارشناسی ارشد، * محسن حکمت نیا

mohsenhekmatnia68@gmail.com 

 payan_iauz@yahoo.com، می دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان، گروه ریاضی، زاهدان، ایرانعضو هیأت عل ،علی پایان 

ازجمله مهم ترین ضعف های تحلیل پوششی داده های فازی، نبودن روشی است که بتوان با استفاده از آن کلیه واحد ها را رتبه  چکیده:

روشی جدید برای رتبه بندی تمام واحدها ی فازی در تحلیل پوششی داده با استفاده از تعریف کارایی در این مقاله . بندی کرد

ارائه شد. و با استفاده از امید ریاضی متغیر های فازی به یک ، ها با این فرض که مجموع کارایی همه واحد ها برابر واحد باشد

مدل ارائه شده در یک مثال کاربردی استفاده واحد های فازی را داراست تبدیل شد. همه مدل غیر فازی که توانایی رتبه بندی

 شد.

  .های فازی، رتبه بندی واحد های فازی، امید ریاضی متغیر های فازی تحلیل پوششی داده:  کلمات کلیدی

                                                           

نده*ارائه ده  

  مقدمه .1

ضعف آنها  DEAازجمله مهمترین ضعف های اکثر مدل های 

ست. در کارای غیر راسی و غیر کارا ادر رتبه بندی واحد های 

مدلی برای رتبه بندی  [1]وش ، خدابخشی و آریا2102سال 

در این تمام واحد ها در تحلیل پوششی داده ها ارائه کردند. 

مقاله با استفاده از تعریف کارایی روشی جدید برای رتبه بندی 

تمام واحدها ی فازی در تحلیل پوششی داده ها با این فرض که 

جموع کارایی همه واحد ها برابر واحد باشد، ارائه شد. و با م

 بر اساس تئوری اعتباری برای امید ریاضی تعریف استفاده از

متغیر های فازی به یک مدل غیر فازی که توانایی رتبه بندی 

 همه واحد های فازی را داراست تبدیل شد.

  رتبه بندی واحد ها در محیط فازی .2

با تعریف حداقل و حداکثر کارایی برای  برای این منظور ابتدا

ها، با مد نظر قرار دادن این فرض که مجموع  DMUهریک از 

مقادیر کارایی برای تمام واحد ها برابر واحد باشد، کارایی های 

هریک از واحد ها محاسبه می شود. سپس رتبه هر واحد به 

تناسب ترکیب مقادیر کارایی آنها محاسبه می شود. فرض کنید 

nواحد تصیمیم گیرنده (j=1,…, n) DMUj  .موجود باشند

برابر  ی فازیبا فرض اینکه مجموع میزان کارایی تمام واحد ها

)واحد باشد، می خواهیم کارایی ) DMUo  را محاسبه

کنیم. معموالًحاصل جمع وزن دار شده خروجی ها تقسیم بر 

کارایی واحد  حاصل جمع وزندار شده ورودی ها را به عنوان

 به عنوان تحت ارزیابی بیان می شود. با در نظر گرفتن 

وزن های ورودی ها و خروجی ها، مفروضات و تعریف باال به 

 صورت زیر است.

1

1

   1,  , 

s

rrjr
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ij ii
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                (1  )                                  
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را نمی توان برای محاسبه مقادیر واحد کارایی استفاده  (0ل)مد

 محاسبه کرد. نیمم و ماکسیمم آن را بهکرد اما می توان می

برای راحتی ابتدا مدل را به صورت خطی در آورده و سپس با 

و مینیمم کارایی واحد تحت ارزیابی  ،دوبار اجرای مدل

 را بدست می آوریم. ماکسیمم آن 
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تعریف شده  و استفاده از امید ریاضیبا تبدیل 

مسئله برنامه  مثلثی متغیر فازی بر اساس تئوری اعتباری برای

 ریزی خطی زیر بدست می آید.
1 2 3

ro ro ro

1

1 2 3

io io io

1

1 2 3 1 2 3

ij ij ij rj rj rj

1 1
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                (3) 
 (3با استفاده از مدل )  ماکسیمممینیمم و  DMUبرای هر 

                 .بازه زیر را داریم بدست می آید. پس برای هر 

                (4  )                                      
min max

j j jθ θ θ   

 حال بازه ها را به صورت ترکیب محدب زیر می نویسیم.

                (5  )                     min max

j j j j jθ θ λ 1 λ θ   

برای تعیین کارایی هریک از واحد ها به صورت منصفانه، کارایی 

به طور  باید به تناسب بازه ها تعین شود به این منظور باید 

ما این فرض را  jمساوی تعین شوند. از طرف دیگر برای هر 

داریم که
n

j

j 1

θ 1


 کافی است   ن پس برای بدست آورد

 .دستگاه زیر حل شود

                (6  )         

 min max

j j     j

n

j

j 1

θ θ λ 1 λ θ

θ 1                                


   







 

 را بدست آورد. ( به آسانی می توان 6از دستگاه )

                (7  )                     

 

n max

jj 1

n min max

j jj 1

1 θ
λ

θ θ  













 

 مثال عددی .3

واحرد   4در این قسمت روش ارائه شده برر روی اطالعرات   

خروجی برا داده هرای    2ورودی و 3ده فازی با تصمیم گیرن

 یردمثلثی فازی مورد استفاده قرار می گ

 

 

 

 . اطالعات و نتایج ارزیابی1جدول

 Dmu1 Dmu2 Dmu3 Dmu4 

input1 (2, 10, 20) (5, 19, 23)  (17, 21, 25)  (13, 17, 21) 

input2 (18, 20, 22) (14, 16, 19)  (9, 12, 13)  (14, 15, 20) 

input3 (13, 15, 18) (12, 20, 44)  (8, 12, 15)  (9, 10, 12) 

output1 (4, 6, 9) (12, 13, 15)  (14, 16, 19)  (9, 10, 12) 

output2 (14, 15, 20) (2, 10, 20)  (8, 12, 17)  (4, 5, 12) 

min

j 
0.48763270 

 
0.3228203 0.48222570 

 

0.30813690 
 

max

j 
0.09459870 0.13830140 0.18661530 0.10785440 

j 
0.26764865 0.21954370 0.31677036 0.19603729 

Rank 2 3 1 4 
 

 نتیجه گیری .4

با توجه به ضعف تحلیل پوششی دادهای فرازی در رتبره بنردی    

بره روشری برود کره     واحد های کارای غیر راسی و غیر کارا نیاز 

بتواند  اینگونه واحد ها را رتبره بنردی کنرد. در ایرن مقالره برر       

اساس تعریف کارایی و این فرضیه که مجمروع کرارایی واحردها    

برابر یک باشد، روشی نوین برای رتبه بندی واحد هرای  فرازی   

ارائه شد. روش حاصل با استفاده از امید ریاضی به روشری غیرر   

یابی واحد های فازی تبدیل شرد. روش ارائره   فازی با توانایی ارز

 شده در یک مثال مورد استفاده قرار گرفت.

 

 . عدد فازی مثلثی1شکل

 مراجع .5

[1] M. Khodabakhshi, K. Aryavash, " Ranking all units in data 

envelopment analysis," Applied Mathematics Letters vol. 25, pp.  

2066–2070, 2012. 
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نظرگرفتنبادریابیتسهیالتاضطراریسازیمسألهمکانمدل

 دهندهپشتیبانخدمت

 j.arkat@uok.ac.ir جمال ارکات، استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه کردستان، سنندج،

 mehran.yaghoubi@stu.uok.ac.irدانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه کردستان، سنندج،مهران یعقوبی*، 

دهی و تقاضای یابی تسهیالت اضطراری با در نظر گرفتن زمان خدمتاین مقاله، یک مدل ریاضی برای مسأله مکاندر  چکیده:
-ها از مدل صف فوقدهنده خدمتآوردن احتمال مشغول یا آزاد بودن  به دستدر این مسأله، جهت  گردد.تصادفی، ارائه می

مکعبی، مدل در مسأله و استفاده از مدل صف فوق دهی و تقاضای تصادفیوارد کردن زمان خدمت شود.مکعبی استفاده می
مثال عددی ارائه و با استفاده مدل ریاضی، یک برای سنجش دقت و کارایی  نماید.تر میریاضی مسأله را به دنیای واقعی نزدیک

 گردد.می حل BARONکننده حل ،GAMSساز افزار بهینهاز نرم
مکعبیدهنده متحرک، مدل صف فوق یابی تسهیالت اضطراری، خدمتمکان : کلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده
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  مقدمه .1
تسهیالت به تعیین و انتخاا  مکاان مناساه باه      یابی مکان

منظور احداث یک یا چند مرکز ارائه خادمات باا توجاه باه     
شاده   یاین تعهای از پیش مکان مشتریان و سایر محدودیت

هاد  یاا اهادا  مشخصای      ای کاه شود به گوناه اطالق می
معیاار   بار اساا   توان  یابی را می مسائل مکانبهینه گردند. 

دهای باه دو    د ازدحام در سیستم خادمت وجو عدم وجود یا 
فرض بر آن است کاه   ،در دسته نخست دسته تقسیم نمود.

دهی به هر مشتری بالفاصله پس از ورود به تساهیل   خدمت
گاااه صاافی در سیسااتم، تشااکیل  گیاارد و هاای  انجااام ماای

دهای در مقایساه    های خدمت در دسته دوم، زمان .شود نمی
متاوالی، قابال مالحظاه     با فواصل زمانی بین ورود مشتریان

ایده ایجاد ازدحاام در   شود. و بنابراین صف تشکیل می است
[ و 1] الرسونمکان استقرار تسهیالت برای اولین بار توسط 

[ مسأله 4[ و ]3و همکاران ] برمنمطرح گردید. سپس  [2]
هاای  ارائه شده توسط الرسون را باا در نظار گارفتن جنباه    

 احتمالی صف تعمیم دادند.
-های مختلفی مورد استفاده قارار مای  تئوری صف در زمینه

کارگیری مدل صف گیرد. یکی از کاربردهای تئوری صف، به
 باه طاور  باشاد.  یاابی مای  مکعبی در حوزه مسائل مکانفوق
مکعباای بااه دو دسااته شااامل هااای صااف فااوق ماادل ،کلاای
دهنادگان   باا خادمت  دهای اضاطراری    های خادمت  سیستم

بااا  اضااطراریدهاای  دمتهااای خاا   و سیسااتم متحاارک
 [.5شوند ] دهندگان ثابت تقسیم می خدمت

  تعریف مسأله و مدل ریاضی .2
ه در این مسأله، فرض بر این است که تسهیالت خدمات را ب

 بندی شدهیک محدوده جمعیتی که به تعداد ناحیه تقسیم
براساا    . تقاضاا در مرکاز هار ناحیاه و    نمایند ، عرضه میاست

بارای  هاای کاندیادا   دهاد. مکاان  همگن رخ مای فرآیند پواسان 
باشاند. هار   دهای مای  استقرار تسهیالت، مراکز ناواحی خادمت  

یابااد و یااک تخصاایم ماای دهنااده خاادمتمشااتری بااه یااک 
نیز به عناوان پشاتیبان بارای آن در نظار گرفتاه       دهنده خدمت
اصالی در   دهناده  خادمت دهاد  زمانی که تقاضا رخ می شود.می

شاود و در  هت ارائه خدمت اعزام میصورت در دستر  بودن ج
پشاتیبان نیااز مشاتری را     دهناده  خدمتصورت مشغول بودن، 

مشاغول باشاند    دهنده خدمت. زمانی که هر دو سازد میبرآورده 
هاای   شاود زماان   گردد. فارض مای  رفته تلقی میتقاضا از دست

 ند.نکدهی از توزیع نمایی پیروی میخدمت
هاای  مجموعاه مکاان   :  شاامل  های به کار رفته در مدل اندیس

 ،های کاندیدا(مکان : اندیس   کاندیدا برای استقرار تسهیالت )
-انادیس اولویات  :   : اندیس مشاتریان(،  : مجموعه مشتریان ) 

دهناده  : خادمت    ها برای هر مشتری )دهندهبندی خدمت
 )  دهنده پشتیبان(، : خدمت   اصلی، 

 
تعداد حاالت : (

: انادیس تعاداد    ) مکاان کاندیادا    مکاان از باین     انتخا  
مکان از باین    عضوی شامل   ای : مجموعه  حاالت ممکن(، 

متفااوت   های مختلاف   یبه ازا که عناصر آن مکان کاندیدا  
تعریااف  ای ازمجموعااه :{            }   ، دنباشااماای

عنصار     در هر وضعیت که مکعبیمدل صف فوق هایوضعیت
و بقیاه عناصار    2یاا   1مقادار     مجموعاه   شامل عناصراز آن 
مستقر نشده،   ای در مکان دهنده: خدمت0) گیرندمی 0مقدار 

: 2باشاد،  مشغول مای   دهنده استقرار یافته در مکان : خدمت1
:      ،باشاد.( آزاد مای   دهنده استقرار یافتاه در مکاان   خدمت

   مکعبی که عضوی از مجموعه تعریف وضعیت مدل صف فوق
     (،        باشد )می

با این      : همان وضعیت     
     باشاد، آزاد مای ، ام مکان  مشغول در تفاوت که سرور

     :
ام،  آزاد در مکاان   با این تفاوت کاه سارور       همان وضعیت 
    اشد، بمشغول می

باا ایان        هماان وضاعیت   :           
 باشند،مشغول می  و   های سرورهای مستقر در مکان تفاوت که

     
:   ،     هاای مشاغول در وضاعیت    دهندهخدمتتعداد : 
دهنده استقرار یافته در مکان ای از مشتریان که خدمتمجموعه

برای خدمت به آنها در اولویت اول قرار دارد و یا در اولویات    ام
ای که در اولویات اول قارار دارد مشاغول    دهندهدوم، اما خدمت

      باشد،می
ای از مشاتریان کاه سارور اصالی یاا      مجموعاه : 
 پارامترهاااباشااد. آزاد ماای     در وضااعیت  پشااتیبان آنهااا 

: نرخ تقاضاای    ،  مشتری  و  ان ترین فاصله بین مک:کوتاه   )
:  ، دهی در هار یاک از تساهیالت   : نرخ خدمتμام،  مشتری 

  سارورها ) : تعاداد    ،هاا( تعداد نواحی تقاضا )تعداد سایت

-دهنده: اگر خدمت  ها )متغیر(. بزرگ : یک عدد مثبت ، ( 

 0و در غیر این صاورت برابار    1مستقر شود برابر   ای در مکان 
   اسات، 

در   بارای مشااتری    : اگار سارور مساتقر در مکاان       
اسات،   0و در غیر این صورت برابر  1برابر  ام قرار گیرد اولویت 
مدل ریاضی مساأله   (.    مقدار احتمال حدی وضعیت :       

 به صورت زیر است:
(1                     )

1, 1

,

1 2min
a ai z
b k

k k

j ij zj
n

k i C z C b j

y y 
 

 

 

(2                                                       )
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y j l  
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(11                                      )

 , 0,1 , ,l
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(12                       )                      

,
0 ,

b kn b k   
( به عنوان تابع هد  مسأله، تقاضای از دسات رفتاه را   1) رابطه

کناد کاه تعاداد    ( تضامین مای  2کناد. محادودیت )  کمینه مای 
( هار  3یاابی شاوند. محادودیت )   دهنده، مکانمشخصی  خدمت

دهناده )اصالی و پشاتیبان( تخصایم     مشتری را به دو خادمت 
دهنده فقط دهد که هر خدمتمی( نشان 4دهد. محدودیت )می
های اصالی یاا پشاتیبان    دهندهتواند به عنوان یکی از خدمتمی

کناد  ( تضمین می5هر مشتری در نظر گرفته شود. محدودیت )
در صورتی یک مشتری به یک مکان کاندیدا تخصیم یاباد کاه   
 (6در آن مکااان، تسااهیلی احااداث شااده باشااد. محاادودیت )  

پشتیبان را بارای هار مشاتری مشاخم     دهنده اصلی و خدمت
کنند که مجموع ( تضمین می8( و )7های )نماید. محدودیتمی

( 10( و )9هااای )شااود. محاادودیت 1احتماااالت حاادی براباار 
مکعبای را باا توجاه باه مکاان      معادالت تعادل مدل صاف فاوق  

 دهند.ها نشان میدهندهخدمت
 نتایج محاسباتی .3

-نجی مدل ریاضی ارائه شده، از نارم به منظور ارزیابی و اعتبارس

جهات حال یاک     BARONکننده ، حلGAMSساز افزار بهینه
مثال عددی استفاده شده است. مثال عددی ارائاه شاده شاامل    

باشد. اطالعات مربوط به مثال عددی سه مشتری و دو سرور می
دهاای هاار یااک از انااد. ناارخ خاادمت ارائااه شااده 1در جاادول 

 فرض شده است. 25ابر دهندگان یکسان و بر خدمت
 

 اطالعات مربوط به مثال عددی :1جدول 

نرخ 

 تقاضا

 فاصله تا مشتری
 مشتری

3 2 1 

16 5 4 0 1 

17 6 0 4 2 

19 0 6 5 3 

ثانیه جوا  بهینه را بارای   2افزار توانسته است ظر  تقریبا  نرم
 3و  2هاای   حل بهینه، ساایت  مدل ریاضی به دست آورد. در راه

اند و مقدار تابع هد   دهنده انتخا  شده برای احداث دو خدمت
 به دست آمده است.  45/21

 مراجع .4

[1] R. C. Larson, “A hypercube queuing model for facility 
location and redistricting in urban emergency 
services,” Comput. Oper. Res., vol. 1, no. 1, pp. 67–
95, 1974. 

[2] R. C. Larson, “Approximating the performance of urban 
emergency service systems,” Oper. Res., vol. 23, no. 
5, pp. 845–868, 1975. 

[3] O. Berman, R. C. Larson, and S. S. Chiu, “Optimal 
server location on a network operating as an M/G/1 
queue,” Oper. Res., vol. 33, no. 4, pp. 746–771, 1985. 

[4] O. Berman, R. C. Larson, and C. Parkan, “The 
stochastic queue p-median problem,” Transp. Sci., 
vol. 21, no. 3, pp. 207–216, 1987. 

[5] F. Chiyoshi, A. P. Iannoni, and R. Morabito, “A tutorial 
on hypercube queueing models and some practical 
applications in Emergency Service Systems,” Pesqui. 
Operacional, vol. 31, no. 2, pp. 271–299, 2011.  
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 ای کارا، برای مسائل پیشرفتهریزی ریاضی چند مرحلهیک روش برنامه

 ایچندطبقهتسهیالت چیدمان 

 a.ahmadi@ie.sharif.edu ،صنعتی شریف، دانشگاه دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،* عباس احمدی

 reza.akbari@sharif.edu  صنعتی شریف،، دانشگاه استاد دانشکده مهندسی صنایع ، محمدرضا اکبری جوکار

تسهیالت  ی کارا براییافتن چیدمان ، به منظورریزی ریاضیدر قالب برنامهای مرحلهی روشی سه این مقاله به ارائه چکیده:

-ها به طبقات میدپارتمان به تخصیص ریزی عددصحیح مختلط است کهی اول، یک مدل برنامهپردازد. مرحلهای، میچندطبقه

چیدمان، مکان نسبی ی شدهی آزاده ریزی غیرخطی است که از طریق حل مسئلهی دوم، یک مدل برنامه. مرحلهپردازد

به  ریزی غیرخطی دیگر،با استفاده از یک مدل برنامه ی سوم، مرحلهنهایتا نماید.ها در داخل طبقات را تعیین میدپارتمان

. این روش برای دو حالت متفاوت، یعنی زمانی که مکان آسانسورها به صورت از قبل پردازدنهایی طبقات میچیدمان تعیین 

 . ، ارائه شده استمتغیر تصمیم باشد مشخص و یا

های موجود در ادبیات، توانایی آن در حل مسائل با سایز بزرگ در کمترین زمان ارائه شده در مقایسه با سایر روش برتری متد

شد. ویژگی بامی کیفیت های بااز چیدمان تنوع باالییو همچنین ارائه % کاهش( 54کمتر )تا ی هاممکن )چند ثانیه( و با هزینه

ریزی ریاضی( در مدل کردن مسائل دنیای واقعی با ی استفاده از برنامهقابل توجه دیگر این روش، انعطاف پذیری آن )به واسطه

 باشد.ها میانواع محدودیت

 ریزی غیرخطی، برنامهمختلط ریزی عددصحیحسازی، برنامهچیدمان تسهیالت، چندطبقه، بهینه کلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده

  مقدمه .1

مربوط بهه تعیهین آرایهش و سهاختار      ،مسئله چیدمان تسهیالت

-خود به آن یک سازمان برای انجام عملیات تسهیالتی است که

-های صنعتی، یک چیدمان مناسهب مهی  ها نیاز دارد. در محیط

. این مسئله [1] کاهش دهد% 54های عملیاتی را تا تواند هزینه

-NPی مسهههائل از لحهههای پیچیهههدگی محاسهههباتی در زمهههره

complete ههای  رود به همین خاطر تاکنون روشبه شمار می

 .[2] اندری فراوانی برای آن ارائه شدهابتکاری و فراابتکا

ی مسائل مطرح در این حوزه، تا به امروز، مربوط به حالت عمده

هها در یهک   ی دپارتمهان همهه  هاکه در آن ای هستندتک طبقه

. اما امروزه رشد سریع صنعت و بهه طبهع   شوندی واقع میطبقه

آن افزایش قیمت زمین، ضرورت استفاده از ساختارهای طبقاتی 

روی روشن کرده است. به همین خاطر تحقیقات اخیر، بیشتر را 

 ههای ارائهه شهده   امها روش  .[3]اند متمرکز شدهمسائل طبقاتی 

سازی مسئله و کاستن معموال فرضیات زیادی را به منظور ساده

تهوان  اند که ازجمله این فرضیات میاز پیچیدگی آن اتخاذ کرده

ها و زمین )طبقهات(، ثابهت کهردن    به ثابت کردن ابعاد دپارتمان

در نظر گرفتن تعهداد محهدودی آسانسهور یها     مکان آسانسورها، 

ی تنهها  ، ارائها به مستطیلهطبقه، محدود کردن شکل دپارتمان

یک جواب )چیدمان( که ممکن اسهت قابلیهت اجرایهی نداشهته     

ها قادر بهه  اشاره نمود. با این وجود برخی از این روش و ... باشد

  حل مسائل با سایز بزرگ نیستند.

ههای مهذکور را از   روش ارائه شده در این مقاله تمام محهدودیت 

تواند مسائل با سایز بزرگ راحتی میبین برده و با این وجود، به 

را در مدت زمانی ناچیز و حتی با هزینه و کیفتی بهتهر از سهایر   

 ها، حل نماید.روش

کهه در آن بهرای   ) را طبقهاتی  یمسهئله  متد توسعه داده شهده، 

( در دو حالهت  شودجابجایی بین طبقات از آسانسور استفاده می

سهورها از قبهل   سانمکهان آ  نخسهت، حالهت  در . کنهد بررسی می

به عنوان متغیهر   مکان آسانسورها دومحالت در  و مشخص است

امهر، متفهاوت بهودن     علهت ایهن  . شودگرفته میتصمیم در نظر 

 باشد.دو حالت میسازی این ساختار مدل

به دلیل ایجاز در مطلب، در اینجا فقهط حالهت دوم کهه حالهت      

 گردد.باشد بیان میتری میجامع

 متغیر تصمیم آسانسورهای با مکان: حالت دوم .2

 باشد:متد ارائه شده شامل سه گام به قرار زیر می

 ها به طبقات. مرحله اول: تخصیص دپارتمان1.2
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 2 

ریهزی عددصهحیح مخهتلط    با کمک مدل برنامهه  در این مرحله،

 .شودربوط به هر دپارتمان تعیین میم طبقه[4] ارائه شده در 

 هامکان نسبی دپارتمانتعیین : مرحله دوم. 2.2

عههدم همشوشههانی  ل محههدودیتبههرای غلبههه بههر مشههک  [5] در

 هر دپارتمهان با تخمین  ،ای(ی تک طبقه)در مسئله هادپارتمان

ا، موقعیت نسبی هر هدایره و یافتن چیدمان دایره به صورت یک

. با داشتن این ایده شوددو دپارتمان نسبت به یکدیگر تعیین می

دل غیرخطی را برای مسئله چندطبقه نیز توسعه توان یک ممی

بها آن   ی جدیهد )چندطبقهه(  در این مسهئله ی که مشکلاما داد. 

 iدو دایهره  ردن فاصهله بهین  ، چگهونگی مهدل که   مواجه هستیم

ایهن فاصهله را    .اندواقع شده متفاوت یی است که در طبقاتjو

 ت زیر مدل کرد:توان به صورمی

|-+}+=+= jiejie
e

V
ij

H
ijij yy|hdd{minddd  

Hکه در آن
ijdوVd ij افقهی و عمهودی بهین    فاصهله   به ترتیهب

، eتهها آسانسههور iفاصههله دپارتمههانj،iedوiهههایدپارتمههان

iyدپارتمان یطبقه شمارهiنهایتا وh ی ثابهت بهین   هم فاصهله

در واقهع بهرای فاصهله افقهی بایهد از       مجاور است. یهر دوطبقه

در  آسانسوری استفاده کرد که کمترین جابجایی را ایجهاد کنهد.  

تمامی فواصل ارائه شده در این مرحله به صورت مجهذور   ضمن،

 د.نباشفاصله اقلیدسی می

e   dddفاصله افقی را به صورت ما  ،حال ejie
H

ij مهدل  ≥+∀

0dکنیم. اما به منظور جلوگیری ازمی H
ij )زیرا تابع هدف به =

های ناشهی از جابجهایی و در نتیجهه    سازی هزینهصورت کمینه

دههیم تها ایهن    ای تخصهیص مهی  ها است(، به آن جریمهه اصلهف

. ((5)عبهارت اول رابطهه )   یر، حد باالی خود را دریافت کندمتغ

ی این متغیر، جریمهه  به منظور جلوگیری از افزایش بی رویه که

 از طهرف دیگهر   کنیم.را به صورت یک تابع لگاریتمی اعمال می

ی شهده همهه   شود که مهدل ایجهاد  تخصیص جریمه موجب می

ejieآسانسورها را روی یکدیگر قرار دهد تا مقادیر dd هها و در  +

H نتیجه
ijdها(، به ها را افزایش دهد )به علت ضریب منفی آن

دهیم تها  ای دیگر به تابع هدف تخصیص میجریمههمین خاطر 

دوم رابطهه  آسانسورها را در سطح زمین پراکنده کنهد )عبهارت   

(( بهرای  5ای دیگر )عبارت سوم رابطهه ) (( و همچنین جریمه5)

اینکه این پراکندگی آسانسورها به نحوی مناسب صورت پهذیرد  

ejieتا  dd  ها کمینه شوند.+

∑∑∑ ++

e,j,i

ejie

ee

ee
j,i

H
ij

H
ij10 )dd(dln-dclog-

'

'  (5)  

ee'که در آن
d   فاصهله بهین آسانسهورهایeو'e وH

ijc
هزینهه   

ر ضهمن  اسهت. د jوiواحد جابجهایی افقهی بهین دو دپارتمهان    

ی واقع در طبقات مختلف است هافقط دپارتمان ،jوiمنظور از

های مربهوط بهه   برای اعمال هزینه .های هم طبقه!(دپارتمان )نه

یهک عبهارت    طبقه، به ازای هرکدام از طبقات،های همدپارتمان

کنهیم  را به تابع ههدفمان اضهافه مهی    [5] دلمانند تابع هدف م

 است. [5]مشابه  مسئلههای محدودیتسایر زنیم(. )جمع می

توان مکان ها میچیدمان دایره با حل مدل بدست آمده و یافتن

بها اسهتراتژی ارائهه     نسبی هر دو دپارتمان نسبت به یکهدیگر را 

 تعیین نمود. [5]شده در 

 تعیین چیدمان نهایی: مرحله سوم. 3.2

با توجه به مشخص شدن مکان نسبی هر دو دپارتمهان، در ایهن   

مرحله با مهدل یهک غیرخطهی دیگهر، چیهدمان نههایی تمهامی        

نمهاییم. در ایهن مرحلهه    به صورت همزمان تعیین می را طبقات

که  شوند.ای در نظر گرفته میفواصل به صورت واقعی یعنی پله

تهوان بهه   را مهی  jوiفاصله افقی بین دو دپارتمان غیرهم طبقه

 :صورت زیر نشان داد

}yDxDyDxD{min      

yy|xx|yy|xx{|minD

ejejieie
e

jejeeiei
e

ij

+++=

|-+|-+|-+|-=

 

های مشابه مرحله دوم و همچنین تبدیل از تکنیکدر اینجا نیز 

 صههورت ههها بههه عبههارات خطههی، ایههن فواصههل را بههه قههدرمطلق

خطی خواهیم نوشت. الزم به ذکر اسهت کهه در   های محدودیت

در  چیهدمان نههایی بایهد    برای بدست آوردن هزینهه  این مرحله

تمامی عبارات جریمه را از تابع هدف حهذف کنهیم. امها     نهایت،

هها  الزم نیست زیرا فقط به مکهان دایهره   ار در مرحله دوماین ک

 ، نه مقدار تابع هدف.داریمنیاز 

 نتایج محاسباتی  .3

برای نشان دادن کارایی متد ارائه شده، اقهدام بهه حهل مسهائل     

دپارتمهان   55مختلف موجود در ادبیات با سایزهای متفاوت )از 

ه شهده در  دپارتمان( شد. نتهای  نشهان داد کهه متهد ارائه      45تا 

 ،تمامی موارد از لحای زمان محاسباتی و همچنین هزینه نههایی 

-ها از خود نشان مهی عملکرد بسیار بهتری نسبت به سایر روش

% نسهبت بهه   54به عنوان مثال در برخی موارد، هزینه تها   .دهد

های موجود در ادبیات کهاهش پیهدا کهرده اسهت.     بهترین جواب

 4.5دپارتمان فقط  45ه با همچنین زمان محاسباتی برای مسئل

 ایهن  بها های بدست آمده حتی کیفیت چیدمانبوده است.  ثانیه

در  )به جز یهک مهورد(.   تر بودهها مطلوبروش نیز از سایر روش

یز به منظور نشان دادن قدرت ایهن روش، مسهائل بها سها     ضمن

انهد، مهورد بررسهی قهرار     بزرگتر که تاکنون در ادبیات حل نشده
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A new condition for regularity of an interval matrix

T. Lotfi, M.Jafari∗†, Department of Mathematics, Hamedan Branch,

Islamic Azad University, Hamedan 65138, Iran,

Abstract: As the main result of this paper it is proved that an interval matrix [Ac −∆, Ac +∆] is strongly
regular if the matrix inequality (I− | I −RAc | − | R | ∆) ≥ 0 has a solution, where R is real square matrix.
Indeed, we give a new condition for strong regularity of an interval matrix.
Keywords: Interval matrix, Strong regularity, Spectral radius, Matrix inequality, Solvability.

1 INTRODUCTION

In this paper, we use the following notations [2]: I
is the unit matrix, ϱ(A) denotes the spectral radius
of A, for A = aij we denote its absolute value by
| A |=| aij |, and matrix inequalities are under-
stood componentwise. An n× n interval matrix

A = [Ac −∆, Ac +∆] = {A || Ac −A |≤ ∆}

is called strongly regular [2] if Ac is nonsingular
and ϱ(| A−1

c | ∆) < 1 holds.

2 Auxiliary results

In the proofs of the main theorem, we shall essen-
tially use spectral properties of nonnegative ma-
trices that are summed up in the following two
theorems. The proofs can be found in Horn and
Johnson[1].

Theorem 1. For a nonnegative square matrix
G, the following assertions are equivalent:

i) ϱ(G) < 1,

ii) I −G is nonsingular and (I −G)−1 ≥ 0

iii) Gj → 0 as j → ∞

iv) Gx < x for some x > 0

Moreover, if any of these conditions is met, then
(I −G)−1 =

∑∞
j=0 G

j

Theorem 2. If A,B ∈ Rn×n then

i) |A| ≤ B ⇔ ϱ(A) ≤ ϱ(B)

ii) ϱ(A) ≤ ϱ(|A|)

iii) if 0 ≤ A ≤ B then ϱ(A) ≤ ϱ(B).

3 Characterization

In this section, we show that [Ac −∆, Ac +∆] is
strong regular if

(I− | I −RAc | − | R | ∆) ≥ 0 (1)

holds, where R ∈ Rn×n Alternatively, we can also
write (1) as

(I −G) ≥ 0, (2)

where

G =| I −RAc | + | R | ∆ (3)

is a nonnegative matrix.

Theorem 3. If the matrix inequality
(I− | I −RAc | − | R | ∆) ≥ 0 has a solution,
where R is real square matrix then interval matrix
[Ac −∆, Ac +∆] is strongly regular.

Proof. Let (1) have a solution R. Then for G given
by (3), we have (2), which can be written as

G ≤ I

we obtain by induction

Gj ≤ I

n = 1 : G ≤ I

n = k : Gk ≤ I

n = k + 1 : GGk ≤ G ≤ I ⇒ Gk+1 ≤ I

∗Corresponding Author: lotfi@iauh.ac.ir
†Email:emokhtarjafari@yahoo.com
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when k → ∞ so that Gk → 0 hence it is convergent,
and consequently

ϱ(G) < 1, (4)

by Theorem 1 Now we have

I −RAc ≤| I −RAc |≤ G, (5)

and hence, by Theorem 2,

ϱ(I −RAc) ≤ ϱ(| I −RAc |) ≤ ϱ(G) < 1, (6)

Since ϱ(I −RAc) < 1, the matrix

RAc = I − (I −RAc), (7)

is nonsingular, which gives that both R and Ac are
nonsingular. Moreover, (6) and Theorem 1 imply
that

A−1
c R−1 = (RAc)

−1 =
∞∑
j=0

(I −RAc)
j ,

Hence,

A−1
c =

∞∑
j=0

(I −RAc)
jR,

and thus also

| A−1
c |≤

∞∑
j=0

| I −RAc |j | R |,

because
∑∞

j=0 | I −RAc |j and (6) is again conver-
gent by

| A−1
c | ∆ ≤ (I− | I −RAc |)−1 | R | ∆. (8)

Since ϱ(G) < 1, Theorem 1 implies existence of an
x > 0 satisfying Gx < x,

| I −RAc | x+ | R | ∆x < x,

hence

| R | ∆x < (I− | I −RAc |)x,

and

(I− | I −RAc |)−1 | R | ∆x < x, (9)

in view of (8) Now, from (9) we finally obtain

| A−1
c | ∆x ≤ (I− | I −RAc |)−1 | R | ∆x < x,

where x > 0 hence by Theorem 1, which proves
ϱ(| A−1

c | ∆) < 1 that is strongly regular.

To sum up, we have provided another criteria for
strong regularity of an interval matrix. The con-
verse of our assertion is left for future research.
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های بحراوی زوجیره تامیه با رویکرد ترکیبی تصمیم گیری در مورد فاکتور

 شبیه سازی، طراحی آزمایشات، روش سطح پاسخ و الگوریتم جریان آب 
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 Hesam_Farizani@Qiau.ac.ir قضٍیي، ایشاى
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است کِ هذیشیت فشآیٌذ خَد سا بْیٌِ ساصی کٌٌذ،  دس باصاسّای سقابتی اهشٍص اّویت سقابت پزیشی ضشکت ّا سا هجبَس کشدُ :چکیده

ایي بْیٌِ ساصی ضاهل ابعاد هختلفی اص جولِ تسْین اعالعات، بشًاهِ سیضی ظشفیت ٍ قابلیت پایایی اعضای صًجیشُ تاهیي هی باضذ یکی 

ای کل صًجیشُ تاهیي ضَد. بایذ اص هْوتشیي ابعاد ضبکِ صًجیشُ تاهیي تعییي ضشایظ عولیاتی بْیٌِ هی باضذ تا باعث کاّص ّضیٌِ ّ

تَجِ داضت کِ صًجیشُ تاهیي پیچیذُ ٍ ضاهل سٍابظ پَیا بیي تسْیالت ٍ هکاى ّای هختلف هی باضذ. بشای حل کشدى ایي پیچیذگی ٍ 

ضٌاسایی ضشایظ عولیاتی بْیٌِ یک سٍیکشد تشکیبی ضاهل سٍش ضبیِ ساصی، تاگَچی، تحلیل حساسیت سگشسیَى غیش خغی چٌذگاًِ 

الگَسیتن فشاابتکاسی جشیاى آب اسایِ دادُ ضذُ است. الگَسیتن فشاابتکاسی جشیاى آب یک الگَسیتن تکاهلی است کِ سفتاسش سا اص سفتاس  ٍ

عبیعی جشیاى آب گشفتِ است. ًتایج حاصل اص الگَسیتن جشیاى آب با ًتایج سٍش سغح پاسخ هقایسِ ضذُ است. ایي تحقیق بِ ضشکت 

هی دّذ کِ سٍابظ پیچیذُ ٍ پَیای هتغیشّای تاثیشگزاس بش عولکشد صًجیشُ تاهیي سا ضٌاسایی کٌٌذ ٍ تصویوات ّا ایي تَاًایی سا 

.هٌاسبی سا اتخار ًوایٌذ  

بجشیاى آ الگَسیتن -آًالیض سگشسیَى -تاگَچی -ضبیِ ساصی -صًجیشُ تاهیي :کلمبت کلیدی

                                                        

 *ارائو دىنده

 

  مقدمه .1

اص  یبِ ّن هشتبظ است. بعض   یاص اعضا یضبکِ ا يیتاه شُیصًج

[ٍ    2,3ه َاد هتوشک ض ً ذ      اىی  هحققاى بش هسائل هشبَط بِ جش

 شُی  اعالع ات دس صًج  اىی  بش هسائل هشب َط ب ِ جش   گشید یبعض

 شُی  اّ ذا  دس صًج  يیاص هْوتش یکی[. 4هتوشکض ّستٌذ  يیتاه

دس ه َسد   یشی  گ نیّذ  ٍ تصو یکشدى ضاخص ّا ذایپ يیتاه

هاًٌذ سغح  يیتاه شُیباضذ کِ اّذا  صًج یه یآى ّا بِ گًَِ ا

 يی  عولک شد خ َد باض ٌذ. دس ا    يیّ ا دس بْت ش   ٌِیخذهت ٍ ّض

 .نیتوشکض داس يیتاه شُیّذ  صًج یضاخص ّا یبش سٍ قیتحق

 بیبن مسئله .2

 هذل صًجیشُ تاهیي بِ صَست ریل هی باضذ;

r      هَاد ;p       هحصَل ًْایی;i                 ُتاهیي کٌٌذ ;

j      ًِکاسخا ;k       ُتَصیع کٌٌذ ;q ;            هطتشیtُدٍس ; 

 پاساهتشّا;

hrit ,hpjt ,hrjt ,hpkt ;ُّضیٌِ ّای ًگْذاسی دس دٍسt 
prit ,ppjt ;ُّضیٌِ ّای تَلیذ دس دٍسt 

dpqt  ;تقاضای هطتشیq اص هحصَلp ُدس دٍسt 

 هتغیشّا;

xript  هادُ اٍلیِ خشٍجی اص;i  بشای تَلیذ دسj  ُپایاى دٍسt 
xpit  هقذاس تَلیذ هحصَل;p  ُدس تاهیي کٌٌذi ُدس اًتْای دٍسt 

Iript ,Irit ,Ipit ,Ipkt  ُهقذاس هَجَدی ّا دس اًتْای دٍس;t 
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 روش هب. 3

 . شبیه سبزی2.4

صًجیشُ تاهیي یک سیس تن پَی ا اس ت ٍ بعض ی اص پاساهتشّ ای      

اص عشفی با تَجِ بِ صًجیشُ تاهیي بِ صَست احتوالی هی باضٌذ 

پیچیذُ بَدى صًجیشُ تاهیي ًوی تَاى اص ه ذل س اصی احتو الی    

سٍیک  شد ض بیِ س  اصی اس  تفادُ ه  ی  بٌ  ابشایي اص اس تفادُ ک  شد  

س   اصی  . دس ای   ي تحقی   ق اص ً   شم اف   ضاس ض   بیِ ]6[کٌ   ین

Enterprise Dynamics 8  ُاس  تفادُ ه  ی کٌ  ین. صًجی  ش

تَصی ع   4تَلیذ کٌٌ ذُ ٍ   3تاهیي کٌٌذُ،  4)تاهیي سا بِ صَست 

 کٌٌذُ( ضبیِ ساصی کشدُ این.

 . روش سطح پبسخ2.3

 . شنبسبیی فبکتورهب1.2.3
 فاکتَسّا                                                        سغَح  

 :2                26                23            باالتشیي سغح هَجَدی     

 22                 9                 5             کوتشیي سغح هَجَدی      

 86         6     36 فشٍش خشدُ–جابجا یی هحصَل بیي تَصیع کٌٌذُ  (%) 

Yi (%) ُ86                 61             36         قابلیت پایایی تَلیذکٌٌذ 

 . سغَح فاکتَسّای تاثیشگزاس بش عولکشد صًجیشُ تاهیي2جذٍل

  .طراحی آزمبیشبت2.2.3

   Design Expert8.2با ًشم افضاس  بش اساس سٍش سغح پاسخ 

 -2فاکتَس سِ سغحی کِ ّش فاکتَس بیي  دٍاصدُآصهایطات سا دس 

 هی باضذ عشاحی هی کٌین.     2ٍ 

 . اجرا3.2.3

حال ّشیک اص سٌاسیَ ّا سا دس ضبیِ ساصی اجشا هی کٌین ٍ بیي 

پاسخ ّا ٍ هتغیشّا سگشسیَى دسجِ اٍل ایجاد هی ض َد ب ا ای ي    

کاس گشادیاى ّای افضایص ٍ کاّص دس هقذاس تابع ّ ذ  سا پی ذا   

حشکت دس جْت آًْا سٌاسیَّای جذی ذی ایج اد ه ی     کشدُ ٍ با

یي ًت ایج ٍ هتغیشّ ا   ضَد ایي سٌاسیَ ّ ا سا دس اج شا ک شدُ ٍ ب     

 هعادلِ سگشسیَى دسجِ دٍم ایجاد هی ضَد 

1,....,1

21.127.194.2

67.193.306.42....07.2394.15

89.2148.079.4187.7104.2503ˆ
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222
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 . الگوریتم جریبن آة4

ّش هتغیش بیاًگش  -2سٍیِ کلی الگَسیتن بِ صَست صیش هی باضذ. .

ب شای   عولگش ادغ ام ٍ تقس ین جشی اى ّ ا      -3یک جشیاى است. 

عولگشّای تبخی ش   -4جستجَی ّوسایگی بْتش اًجام هی ضَد 

ی ه  ٍ باسش کِ بشای جلَگیشی اص جَاب بْیٌِ هحل ی اس تفادُ   

تابع ّذ  الگَسیتن کِ ّواى هعادلِ سگشسیًَی دسج ِ   -6ضَد. 

 تعذاد تکشاسّای الصم بِ ّوشاُ ضشط تَقف -7ی باضذ.هدٍم 

 . نتبیج5

دس ایي تحقی ق چْ اس چ َب کل ی صًجی شُ ت اهیي ٍ ّوچٌ یي        

ضاخص ّای بحشاًی صًجیشُ تاهیي ضٌاسایی ضذ. ب ا اس تفادُ اص   

ضبیِ ساصی سٍابظ پَیا بیي فاکتَسّای ّ ذ  صًجی شُ ت اهیي ٍ    

 تاثیش آى ّا بش عولکشد صًجیشُ تاهیي هَسد بشسس ی ق شاس گشف ت   

ي عولک شد  ایي تحقیق بِ ضشکت ّا اجاصُ هی دّ ذ ک ِ بْت شی   

 سًذ.صًجیشُ تاهیي سا بذست آٍ

 . مراجع6
[1] T.S.Chan & H.K.Chan, Simulation modeling for 

comparative evalution of supply chain management 

strategies, Int J Adv manuf technol, (2005), 25, 998-1006  
[2] C.Almeder & M.Preusser & R.Hart, Simulation and 

optimization of supply chains:slternative or complementary 

approaches, OR Spectram, (2009), 31, 95-119 

[3] A.Villa, Organizational Structures for distributed 

networks of enterprises, IFAC-MIM Symp, Manufacturing, 
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[4] Q.Long & Jielin & Z Sun, Modeling and distributed 

simulation of supply chain with a multi-agent platform, Int 

Jadv manuf Technol, (2011), 55, 1241-1252 

[5]   J.S.Shang & Shangling & P.T.Kamalla, Operational 

design of a supply chain system using the taguchi method, 

response surface methodology, simulation and optimization, 
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 رتبه بندی واحدهای کارای غیر رأسی در تحلیل پوششی داده ها
 mozaffari23@yahoo.com ،ریاضي، علوم تحقيقات فارس گروه ، عضو هيأت علمي  * مظفریمحمدرضا 

  khoshkholgh64@yahoo.com، دانشجوی کارشناسي ارشد، علوم تحقيقات فارس، **مهدیه خوش خلق سيما

مقاله با در این  رتبه بندی واحدهای کارای غير رأسي چون روی یک ابرصفحه کارا قرار دارند حائز اهميت اند چکیده:

 .  استفاده از تحليل پوششي داده ها با ارائه یک روش به تشخيص واحدهای کارای غير رأسي و رتبه بندی آنها مي پردازیم
 .تحليل پوششي داده ها، رتبه بندی، کارایي، واحدهای کارای غير رأسي کلمات کلیدی:

 

   مقدمه

ابزار توانمندی است، که امروزه DEA ها تحليل پوشش داده

هایي با چند  بصورت چشمگيری در ارزیابي عملکرد سيستم

ورودی وچند خروجي کاربرد یافته است. مسأله ارزیابي 

عملکرد واحدها ازدیرباز مورد توجه مدیران بوده است. تا 

بحال فقط برخي روش های موثر برای رتبه بندی واحدهای 

در برخي . کردیمميم گيرنده کارای راسي را بررسي تص

ی کارایي غير راسي با واحدها ،شرایط بخصوص مسائل عملي

بدون هيچ استثنایي هيچ یک از مدل های  .مواجه مي شویم

ارائه شده قادر به رتبه بندی واحدهای کارایي غير راسي 

 نيستند.

 پیشینه .1

ارزیابي واحد مدل های ارائه شده تحليل پوششي داده ها در 

مرجع  تصميم گيرنده های واحدهای کارا برای مقایسه با 

ناتوان هستند. مقایسه این واحد های کارا موضوع جالبي مي 

ها توسط چارنز و همکاران معرفي  تحليل پوششي دادهباشد. 

 .( BCC( وتوسط بنکر وهمکاران گسترش یافت)CCRشد )

 ا ارائه دادند.سکستون وهمکاران روشهای کارایي متقاطع ر

مسئله  nدر این روش با استفاده از وزن ها حل هر یک از 

توسط  يمدل مهم برنامه ریزی خطي را بدست آوردند.

 تصميم گيرنده های واحد اندرسون پترسون برای رتبه بندی

بي ثباتي یا ناپایداری  APیکي از مشکالت مدل  .مطرح شد

تغيير به اندازه یعني کمترین  در ماهيت ورودی مي باشد.

درجه  تصميم گيرنده های واحد کم نزدیک به صفردر ورودی

 مشکل دیگر مدل رتبه بندی را به حد زیادی بزرگ مي کند

APنشدن بودن آن است. ( سپس محرابيان وهمکارانMAJ )

جهانشاهلو وهمکاران نوع داده ها  .را بهبود دادند APمدل 

رسيدند. برخي ریاضيدانها به را تغيير دادند وبه نتيجه بهتری 

منظور برطرف کردن مشکالت این مدل ها از نرم های 

به عنوان مثال جهانشاهلو وهمکاران  خاصي استفاده کردند.

 نرم یک را برای رتبه بندی واحدهای کارا استفاده کردند.

 ثابت کردند که این مدل همواره شدني ومحدود مي باشد.

رتبه بندی  2اده از روش نرم اميرتيموری وهمکاران با استف

در این روش  را شرح دادند. تحليل پوششي داده هاجدید 

از مجموعه امکان توليد  رتبه یک واحد کارا، ،پيشنهادی

(PPS.حذف مي شود و مرز جدیدی ساخته مي شود )  سپس

کوتاهترین فاصله از این واحد به مرز جدید با استفاده از نرم 

برای رتبه بندی واحدهای  شيب خط محاسبه مي شود. 2

بيشترین  کارا توسط جهانشاهلو وهمکاران استفاده مي شود.

به  مزیت این روش آن است که هميشه امکانپذیر است.

تازگي رضایي بالف وهمکاران نرم بينهایت )نرم چبيشف( 

این  رابرای رتبه بندی واحدهای کارای راسي استفاده کردند.

ت در ادامه جهانشاهلو روش نيز هميشه امکان پذیر اس

وهمکاران دو روش رتبه بندی را پيشنهاد کردند. در ابتدا 

،آنها یک خط ایده آل تعریف کردند و یک مجموعه مشترک 

از وزن ها با نمره کارایي جدید برای واحدهای تصميم 

تعيين کردندو آنها را با آن رتبه بندی کردند. دوم، گيرنده 

واحدهای و همه کارایي  آنکه خط ویژه ای تعریف کردند

تصميم گيرنده را مقایسه کردند و آنرا با آن رتبه بندی 

 کردند.

در نهایت حسين زاده لطفي وهمکاران روش رتبه بندی 

جدیدی بر اساس استفاده مجموع واحد های شرح داده شده 
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این روش بر اساس این  و برچسب خورده پيشنهاد کردند.

کارا با کارایي بهتر کارایي  واقعييت استوار است که یک واحد

قوی تر در گروه واحدهای کارآمد دارد حذف نيروهای 

وزن هایي با خروجي بزرگتر و ورودی  باقيمانده واحد کارا،

کوچکتر مي گيرد که یک بار دیگر کارایي را ماکزیمم مي 

 کند.

 روش پیشنهادی .2

ابتدا مدل جمعي را برای تمام واحدهای تصميم گيرنده  حل 

حذف مي  امکان توليد و واحدهای ناکارا  را از مجموعه کرده

با استفاده از مدل . قرار مي دهيم   و در مجموعه  کنيم

را که مجموعه واحدهای      اندرسون و پترسون مجموعه  

رتبه  را    رأسي است تشکيل مي دهيم و تمام واحدهای  

اگر دو  . حذف مي کنيم    بندی مي کنيم و سپس از   

درجه رتبه بندیشان برابر شد،     واحد تصميم گيرنده در 

ميانگين ورودی ها و خروجي ها مالک برتری است. یعني 

واحدی که ميانگين ورودی کمتر و ميانگين خروجي 

  بيشتری داشته باشد برتری دارد.

fffقرار مي دهيم ENNff  1,1 

 تشکيل مي شود     فضای جدیدی توسط 

)(2اگر  fNcard   الگوریتم متوقف مي شود 

)(3اگر  fNcard   با استفاده از مدل اندرسون و

تشکيل داده زیرا در فضای جدید  را     پترسون مجموعه  

برخي از واحدهایي که در مرحله قبل غير رأسي بودند 

  .انجام مي دهيم تبدیل به رأسي شدند و دوباره مراحل را
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 رویکردهای مختلف حل مساله برنامه خطی فازی تعمیم یافته
 سیستان و بلوچستان، دانشگاه کاربردی ریاضی  دانشجوی کارشناسی ارشد ،* محدثه شارع مالشاهی خمکی

 ریاضی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشیار دانشکده حسن میش مست نهی

در این مقاله، مساله برنامه ریزی خطی فازی تعمیم یافته که در آن کلیه پارامترها و متغیرهای مساله بصورت نادقیق  چکیده:

می باشد معرفی خواهد شد و روشهایی برای حل این مسائل مورد بررسی قرار خواهد گرفت که برای نمایش کلی تری از عدم 

 ت در پارامترها و نوع ابهام های مساله مفید است.دق

  و شدنی مساله فازی مساله برنامه ریزی خطی کامال  فازی، عدم قطعیت، جوابهای بهین کلمات کلیدی:
 

                                                           

 *ارائه دهنده

 مقدمه   .1

و همکارانش  مفهوم برنامه ریزی فازی نخستین بار توسط تاناکا

در چارچوب تصمیم گیری فازی ارائه شده توسط بلمن و زاده 

برنامه ریزی ن مدلهای مختلفی از مسائل مطرح شد. بعد از آ

خطی فازی و روشهای متعددی برای حل آنها پیشنهاد گردید. 

و همکارانش یک مدل برای مسائل برنامه  دلگادوبعنوان مثال 

دو فازی  عه قیود و اعداد هرریزی فازی که بطور همزمان مجمو

ابتدا یک مدل برنامه خطی  تاناکا و آسایی هستند معرفی کردند.

احتمالی پیشنهاد دادند سپس تکنیکهایی برای بدست آوردن 

 بزرگترین توزیع احتمال از متغیرهای تصمیم را ارائه کردند.

در این مقاله  با فائق آمدن بر محدودیتهای موجود در روشهای 

رتبه بندی، دوگان و  مسائل برنامه خطی مانند روشهایحل 

روشهای جدیدی برای حل مساله برنامه ریزی مونت کارلو 

خطی فازی تعمیم یافته که در آن کلیه پارامترها و متغیرهای 

مساله بصورت نادقیق می باشد را معرفی میکنیم و  بهینگی 

 جواب را بررسی میکنیم.

 

 پیش نیازها و تعاریف .2

ن بخش برخی تعاریف و عملیات حسابی که در این مقاله در ای

 موردنیاز است را بیان میکنیم.

عدد   (LR: ) اعداد فازی تعریف , ,
LR

M m    عدد

  نامیده میشود هرگاه تابع عضویت آن بصورت : LRفازی

 
M

m x
L x m

x
x m

R x m






  
 

 
 

     

 

پهنای  و  مرکز عدد یا   mباشد که در آن 

پهنای راست می باشد. در تعریف تابع عضویت هر   چپ و

تابع  .L دلخواهی میتوان انتخاب کرد که دارای خواص زیر

          باشد:

 (1) 0, 0 1L L 
   

     L x L x 
 

 [ باشد.,0یک تابع غیر صعودی روی بازه  )

 هم دارای همین خواص است.  (.)Rمشابها 

( : عدد LR)عدد فازی تخت تعریف , , ,
LR

A m n   

نامیده میشود  LRروی محموعه مرجع را یک عدد فازی تخت 

 اگر و تنها اگر تابع عضویت آن بصورت

 

, 0

, 0

1

A

x mm x
L

x nx n
x R

m x n










   
 
 

   
   

 
  



 

فازی تخت   است که : عدد  ذکرمی باشد. قابل به 

 , , ,
LR

A m n   ( نامیده عدد فازی تخت نامنفی )مثبت

0mمیشود اگر    ( و عدد فازی تخت نامثبت ) منفی

0nنامیده میشود اگر    . 

اگر  تعریف : , , ,
LR

A m n    یک عدد فازی تخت

LR  باشد و  یک عدد حقیقی در بازه 0,1  باشد

 دراینصورت مجموعه معمولی 
 
 
 

204



 
 

 2 

      1 1/ ,n
A

A x X x m L R                یک

-  برشA.نامیده میشود 

اگر  قضیه : 1 1 1 1, , ,
LR

A m n    و

 2 2 2 2, , ,
LR

B m n   باشند دراینصورت حاصلضرب 

 بصورت زیر تعریف  میکنیم:داخلی آنها را 

 ̃ʘ ̃   

 

 

 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

, , , 0, 0

, , , 0, 0

, , , 0, 0

, , , m 0,

LR

LR

LR

LR

m m n n m m n n A B

m n n m n m m n A B

n m m n n m m n A B

n n m m n n m A B

       

       

       

       

     

     

     

       0










 

 

اگر  تعریف: 0F R  مجموعه همه اعداد فازی رویR  را

نشان دهد برای هر  0F R   مجموعه-  برشa 

a,بصورت بازه  a a  

       است و برای هر 0,1   :

aکه  a 

  :ترکیب اختصاری هر بازه بصورت زیر می باشد 

 
1 0

sin
1 0

a
g a

a












 
 

  
 

 معرفی مدل.  3

مدلهای زیر پرداخته در این مقاله به بررسی روشهای حل در 

 میشود.

: مدل برنامه ریزی خطی فازی تعمیم یافته در 1-3مدل  

 حالت عدم قطعیت :

را بصورت زیر (GFLP) مساله برنامه خطی فازی تعمیم یافته 

 در نظر بگیرید:

max

. :

F C X

s t A X b

 

 
 

0X       
که در آن    1 2, ,..., nc c c c  بردارn  و بعدی

 1 2, ,...,T

nX x x x  بردارn  و بعدی 1 2, ,...,T

nb b b b
 

و بعدی  mبردار   ,ij m n
A a i m j n


     ماتریسm×n 

 است.

برای هر  0,1 ،- برش, , ,j j ij ic x a bزیر  بصورت

 است:

     ,j j jc c c
  

  
   

و    X ,
j j jx x
  

  
  

 

   ,
ij ij ija a a
  

  
  

و     b ,i i ib b
  

  
  

 

ریزی  به مدل برنامهبرش مدل فوق  - نابراین تحت هرب

 خطی پارامتری بازه ای زیر تبدیل میشود:
 

     

     

1

1

max

. : 1,2,...,m

n

j j

j

n

ij j i

j

F c x

s t a x b i

 











 



 

  




 

                                     0jx




 

جوابهای بازه ای  برنامه ریزی خطی بازه ای،با حل این مدل 

   : بصورت

         ,jopt jopt jopt jopt joptx x x x x
    

      
  

 

 مقدار تابع هدف برابر است با : jهر  بدست می آید که برای 

     ,opt opt optf f f
  

   
  

. 

  :برنامه ریزی خطی کامال فازی مدل :2-3مدل 

براساس پارامترهای  مدل برنامه ریزی خطی کامال فازی که 

 در نظر گرفتهبصورت زیر  فازی مرتب شده است LRتخت 

 میشود:

max(min)  
1

n

j

 ( 
jc  ʘ 

jx  ) 

to :subject
1

n

j

  
ija ʘ jx b    1,2,...,mi   

که در آن 
ija  وib  و

jc  اعداد فازیLR نامثبت یا نامنفی

  نامنفی است. LRعدد فازیjxهستند و 

 : . مـراجع 6
[1] Y.R. Fan

a
 ,G.H. Hung

a,b.*
,A.L. 

Yang
b
,Generalized fuzzy linear programming for 

decision making under  uncertainty: feasibility of 
fuzzy solutions and solving approach,Information 
sciences,241(2013) 12-27 
[2] Jagdeep kaur

*
, Amit kumar, Mehar

,
s method for 

solving fully fuzzy linear programming problem with 
L-R fuzzy parameters, ARTICLE IN PRESS ,2013 
[3] R.R Yager, A procedure for ordering fuzzy 
subsets of unit interval, Information science 24 
(1981) 143 -161 
[4] S.M. Hashemi, M. Modarres, E. Nasrabadi, 
M.M. Naserabadi, Fully fuzzified linear 
programming, solution and duality, journal of 
intelligent and Fuzzy systems 17 (2006) 253-261 
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 بندی چراغ راهنما های پروب در بهینه سازی زماناستفاده از داده
 s.taram@sutech.ac.ir دانشگاه صنعتی شیراز دانشکده علوم پایهدانشجوی کارشناسی ارشد  * صاحب تارم                          

 Maleki@sutech.ac.ir هیأت علمی دانشگاه صنعتی شیراز حمیدرضا ملکی عضو                           

موال مهندسان ترافیک مع. برای کنترل موثر و بهینه جریان ترافیک نیاز مبرم به داده های حاصل از جریان ترافیک داریم چکیده:

روش های محاسبه داده های جریان ترافیک توسط  .از شناساگرها برای محاسبه میزان جریان و یا سایر داده ها استفاده می کنند

ی نقلیه پروب بدست اطالعاتی که از وسیله هاد. اما امروزه با استفاده از شناساگرها با محدودیت های بسیاری همراه می باش

وان داده های مربوط به جریان وسایل نقلیه را با هزینه کمتر ت)که به طور مختصر اطالعات پروب نامیده می شوند(، می  آیدمی

ن سپس یافت ای پروب،هبه کارگیری روش های ریاضی و آماری در تحلیل داده  .ردو دقت بیشتر در همه نقاط شبکه محاسبه ک

مفید به نظر می رسد. هدف اصلی در این مقاله بهبود روش های کنترل ر عملیات های تحقیق دروش بندی بهینه بر اساسزمان

ترافیک بر مبنای داده های پروب می باشد؛ به عبارت دیگر برآورد میزان تاخیر و کمینه سازی آن بر اساس الگوریتم ها و روش 

  شود.های برنامه ریزی خطی از جمله اهدافی است که در این مقاله به آن پرداخته می

 بندی چراغ راهنما، کمینه سازی تاخیر وسایل نقلیه، برنامه ریزی خطی  های پروب، زمانداده کلمات کلیدی:

 

  مقدمه .1

با افزایش روز افزون جمعیت شهرها و افزایش تعداد وسایل 

فراوانی در نظام حمل و نقل شهری نقلیه، مسائل و مشکالت 

های مهم در نظام حمل ونقل، پدید آمده است. یکی از مولفه

کار باشد. انتخاب راهکنترل جریان ترافیک وسایل نقلیه می

مناسب برای کنترل جریان ترافیک از اهمیت به سزایی 

های زیادی برای کنترل جریان ترافیک روش باشد.برخوردار می

های کنترل از چراغ راهنما وجود دارد. از سیستمبا استفاده 

فه بندی شده که وظیهای از پیش زمانتطبیقی گرفته تا برنامه

ایجاد هماهنگی در یک شبکه حمل و نقل شهری را بر عهده 

 های قدیمی کنترل. اما به دلیل  عدم کارایی سیستم[2-3]دارند

 ولوژی روزهای جدید متناسب با تکنترافیک، استفاده از روش

باشد.  سازی جریان ترافیک الزم وضروری میدنیا در جهت روان

مورد بحث در زمینه کنترل ترافیک  یکی از موضاعات مهم و

های پروب شامل  استفاده از داده های پروب می باشد. داده

میزان دقیق سرعت و وضعیت مکانی وسایل نقلیه مجهز به 

باشد.  لحظه از زمان میدستگاههای ارتباطات رادیویی در هر 

استفاده از داده های پروب منجر به تعیین دقیق میزان جریان 

در هر لحظه از زمان و درنتیجه امکان تصمیم گیری بهتر برای 

. در این شودمیکنترل ترافیک در شبکه حمل و نقل شهری 

های آماری، ابتدا گروه های پروب و مدلمقاله با استفاده از داده

                                                           

 *ارائه دهنده

ل نقیله که در حال نزدیک شدن به یک تقاطع های وسای

 شبکه می باشند شناسایی شده و سپس متناسب با  ازمشخص 

تعداد  وسایل نقلیه در هر گروه اقدام به زمان بندی چراغ راهنما 

 . [1]کنیمبه صورت آنالین می

بندی چراغ راهنما با استفاده از سازی زمانل مد .2

 های پروبداده

بندی سیگنال در برای زماندر این بخش یک مدل پیشنهادی 

ر ن تاخییک شبکه حمل و نقل شهری با هدف کمینه سازی میزا

برای تخمین میزان تاخیر از داده های  معرفی می شود که در آن

 هکنیم کرای این منظور فرض میب .پروب کمک گرفته می شود

ن تاخیر حاصل از به صورت مجموع میزادر شبکه را بتوان تاخیر 

ل در مد بیان کرد.صف وسایل نقلیه و سیگنال های چراغ راهنما 

sی اهمتغییرپیشنهادی 
d  و

q
d  به ترتیب تاخیر حاصل از

 pام و فاز فعال  iدر تقاطع  ام  mسیگنال و صف برای گروه 

)گروه )  ام بودهj در چرخه , , , , )m i p j) ،s
d   و

q
d   به

اطع گروه مذکور در تقترتیب بیانگر تاخیر سیگنال و صف برای 

تاخیر برای تعیین جریمه  pendمتغییر  باشند.باال دستی 

نتواند از خاص گروه به طور کامل در یک چرخه یک هنگامی که 

)تقاطع عبور کند. , , )s i p k کمبود برای فاز متغیرpطول در

در این صورت تابع هدف را باشد. می iدر تقاطع  kچرخه 

 توان به صورت زیر نشان داد: می
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 2 

 

 

 

( , , , )

( , , )

( , , , )[ ]

( , , )

s q pen s q
m i p j

i p k

Min w m i p j d d d d d

s i p k



     

 

 

 ستماز سیدر این مقاله برای اطمینان از عملکرد کنترلگر تقاطع 

مراجعه شود(  1)به شکل  NEMA ایدو حلقهاستاندارد 

  .استفاده کرده ایم

 
 1شکل 

 

یش میدهد که برای را نما 1گراف مربوط متناظر با شکل 2شکل

 ن کمک گرفته شده است. نوشتن قیود از آ

              
 2شکل 

که در   نوشت به صورت زیر 2اسااس شکل  وان بر قیود را می ت

   :آن

( , , )t i p k   لحظه شروع فازp ی چرخهk  در تقاطعi   

( , , )v i p k مدت زمان سبز  فازp ی هچرخk  در تقاطعi 

1
( )

s
p i  فاز فعال از حلقه اول  

2
( )

s
p i  فاز فعال از حلقه دوم  

( , )
non

i p    مجوعه فازهایی که قابل استفاده در تقاطعi 

 نمی باشند  NEMAام بر اساس مدل 

( , , )s i p k  فاز متغیر کمبودp یچرخهk  در تقاطعi  

ی تعریف شده شماری از محدودیت های به با توجه به متغییرها

 صورت زیر می باشند:

 

 

1

2

1

2

1

2

( , 1, 1) ( )

( , 5, 1) ( )

( , , ) ( ) , ( )

( , , ) ( ) , ( )

( , 2, ) ( , 1, ) ( , 1, ) ( , 1, ) ,

( , 6, ) ( , 5, ) ( , 5, ) ( , 5, ) ,

( , , ) ( , , ) ( , ) ( , ) ,

s

s

non

t i s i i

t i s i i

t i p k O i i p i

t i p k O i i p i

t i k t i k v i k s i k i k

t i k t i k v i k s i k i k

v i p k g i p k Y i p R i p i p

 

 

   

   

   

   

      ( ) ( )
p

i i

  

 

 . نتـایج 5

حمل و  بکهبخشی از یک شدر این مقاله، مدل مذکور را برای 

ایم. برای تقاطع مجاور به کار بردهاز دو متشااکل نقل فرضاای 

آیمسااان  افزارشاابیه سااازی جریان وسااایل نقلیه پروب از نرم

بندی چنین برای یافتن طرح زماناسااتفاده شااده اساات. هم  

کمک گرفته شده است.  /CPLEX  GAMSافزاربهینه از نرم

 دهد.جدول زیر خالصه نتایج را نشان می
  

saturation 

rate 

Average 

solution 

times (s) 

Optimality 

gap 

0.3 2.64 10 

0.6 4.61 10 

0.8 1.14 10 

0.9 7.136 10 

1 78.569 10-20 

1.1 85.131 10-20 

1.2 91.146 10-20 

 

 

 مراجع:

 
[1] A. Gaur, P. Mirchandani, "Method for real-time recognition of 

vehicle platoons," Journal of the Transportation Research Board, 
106-116, 2001. 

 

[2] D. I. Robertson, "TRANSYT method for area traffic control," 
Traffic Engineering and Control, 11(6), 276-281, 1969.    

 
       
[3] P. B. Hunt, "The SCOOT on- line traffic signal optimization 

technique," Traffic Engineering and Control, 23(4), 190- 192, 

1982. 
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مدلاپیدمیآنفلوانزامجهولیکپارامترهای برآورد
 tolo_z@yahoo.com ،مشهد نور پیامریاضی، دانشگاه  گروه کارشناسی ارشد  دانشجوی ،* طلوع زراسوند

 s-effati@um.ac.ir ،مشهدهیأت علمی گروه ریاضی دانشگاه فردوسی  عضو ,سهراب عفتی                       

 پردازیم. در ابتدا با می بیماری عفونی آنفلوانزا  ی یک مدل اپیدمی برایاله به بررسی کنترل بهینه و تطبیقاین مق در چکیده:

ف به بررسی پایداری وکنیم. در ادامه به کمک پایداری لیاپان پیشنهاد می تکنیک کنترل بهینه را کاستفاده از اصل پونتریاگین ی

 سیستم خواهیم پرداخت.

 .پونتریاگین  اصلف، ولیاپان  ، تابعبهینه  کنترل، اپیدمی  دلآنفلوانزا، م کلیدی: کلمات

                                                           

 *ارائه دهنده

  مقدمه .1

ال اس ت  اآنفلوانزا یک بیماری عفونی تنفسی با قدرت سرایت ب  

ش ود.   ش ناخته م ی   Cو  A,Bسه ن وع وی رو     درکه عموماً 

واکسیناسیون در برابر ای ن بیم اری عف ونی ب ه ط ور م م ول       

 شود. میروشی است که در جهت کنترل بیماری اعمال 

 شرح مدل و بررسی پایداری    .2

 مدلس ازی ش ده اس ت         جم یت تحت مطال ه با م دل  

 است زیر بصورت  . م ادالت دیفرانسیل م مولی مدل [3]

 

 ̇                           
                                   

 ̇                         
       

 ̇                           

     (     )      

 ̇     (     )                              (۱) 

 ̇                  

 

ی ت  ادل ب دون    إزای نقط ه   ماتریس ژاکوبی سیس تم ف وب ب ه   

۱ بیم     اری  دارای دو  (۰ ۰ ۰ ۴۷۶۱۶۳  ۶۴۳۴۳۷ ) 

ف وی لیلپ ان  باشد. بن ابراین طب ق قض یه    ی مثبت می ویژه مقدار

 .خواهد بودناپایدار  ۱ ی ت ادل  نقطه

 کنترل بهینه .3

را   ( ) ت ابع ه دف    (۶   ۱  )   های  با اعمال کنترل

 [1] کنیم ت ریف می بصورت زیر

 ( )  
 

 
∫ (  (    )

 
  

 

   (   )      (۴) 
    (    )

    (    )
    (    )

  

     
      

      
      

 

     
 )   

های مثبتند. شرایط  ثابت (۶   ۱  )      و    آن ردکه 

 کنیم م رفی می     ۰ ی زمانی  مرزی را در بازه
 ( )       (  )      
  ( )       (  )     

 ( )       (  )                                (۴) 

 ( )       (  )     

 ( )       (  )     

 

ی ت   ادل  مختص  ات نقط  ه   و                   آن در ک  ه

۱ ب    دون بیم    اری    ( ۶۴۳۴۳۷  ۴۷۶۱۶۳ ۰ ۰ ۰) 

                                               هستند.

 کنیم ت ریف میتابع هامیلتونی را بصورت زیر 

    

 
     (    )

 
   (   )  

  (    )
 
   (    )

 
   (    )

 
 

    
      

      
      

  
    

     (                    
              )+  (         
                      )  
  (                             
    (     ) )    (   
(     )       )    (         

      )                                                  (۳)    

 آید روابط زیر بدست می     تابع و اصل پونتریاگین   به استناد  با

 
 ̇               (      )      

        
  

  
 

 ̇                   (      ) 
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           (       ))            
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 (          )   (              )   

 (    (     ))   (    )   

   ̇ =   (    )      (      )   

                                 

  کنترل تطبیقی .4

 دستگاه م  ادالت  (=۱i,…,۶)    تطبیقیهای  با اعمال کنترل

 شود زیر نوشته می( بصورت ۱)

 ̇                               
             ( ) 

 ̇                         
           ( ) 

 ̇                              

      (     )    ( )                      (۷) 

 ̇     (     )           ( )  
 ̇                    ( ) 

 بصورت ،(=۱i,…,۶)    با انتخاب

 

                                   
                       (    ) 

                          

                    (    )                    (۶) 

                               
     (     )     (     ) 

       (     )          (    ) 

                       (    ) 

 

م رف ی   و ه ای مثبتن د.   ثاب ت  (=۱i,…,۶) ه ا    ک ه در آن  

 پارامترهای
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      (    )(    )  (    )     ( 

   ) 
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   (      )                                

 ̇    (      )(    )                             (۴) 
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                 (      ) 
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           (    )     (    ) 
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α،پارامترهای  ب نوان تخمینی از  ،  ،  ،  ، ، ،σ،γ،  و   

φ  ف زی ر را  وتابع لیاپ ان پردازیم.  به بررسی پایداری سیستم می

 گیریم نظر می در
 

  (           ̃  ̃  ̃   ̃   ̃   ̃  ̃  ̃  ̃  ̃  ̃  ̃) 

 
 

 
  (    )

 
 (    )

 
 (    )

 
 

 (    )
 
 (    )

 
  ̃   ̃    ̃

 
  ̃ 

 
 

  ̃ 
 
  ̃   ̃   ̃   ̃      ̃   ̃   

تم ف سیس  ومط ابق تو وری لیاپ ان        و     ̇ از اینکه 

ی ت   ادل   ( بط ور مج  انبی ب ه نقط  ه  ۷م  ادالت دیفرانس  یل ) 

 همگراست.

 گیری ه. نتـیج 5

ی کنت رل بهین ه و تطبیق ی از ی ک م دل اپی دمی        مسوله ما

ف ثاب ت  وبا استفاده از تووری لیاپان و  بررسی کردیم آنفلوانزا را

ی  کردیم که با اعمال کنترل سیستم بطور مج انبی ب ه نقط ه   

 بود.  خواهد ت ادل  همگرا
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  Multi-objective supplier selection and order 

allocation problem in multi-item multi-supplier 

environment 
N. Zarrinpoor1, Ph. D. student of Industrial Engineering, Yazd University, naemezarrinpoor@gmail.com 

M. S. Fallahnezhad, Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Yazd University, 

fallahnezhad@yazduni.ac.ir 

Abstract: This paper presents a multi-objective programming model for supplier selection problem 

with multiple products and multiple suppliers in a supply chain. The proposed model attempts to 

simultaneously minimize total purchasing and ordering costs, the number of defective units, the late 

delivered units ordered from suppliers and maximize the service level of purchased items. We 

consider a constraint limiting the number of selected suppliers in the developed mathematical model 

to provide long term partnership with fewer but reliable suppliers. The flexibility needed with the 

suppliers’ quota, rating value of supplier as well as service level on each item from the supplier are 

considered in the problem. To demonstrate effectiveness of the proposed model numerical 

experiments are conducted and some managerial insights are obtained. 

Keywords: Supplier selection, Order allocation, Multi-objective programming, Multi-item, Multi-

supplier. 

                                                           
1
 Corresponding  Author 

1.  INTRODUCTION 

Supply chain management can be defined as the 

process including all the events related with the flow and 

transformation of goods and services from the source 

point to the usage point [1]. According to Simchi-Levi et 

al.[2]  SCM attempts to reduce supply chain risk and 

uncertainty, thus improving customer service and 

optimizing inventory levels, business processes, and cycle 

times, and resulting in increased competitiveness, 

customer satisfaction and profitability. 

Supplier selection is one of the most important activity 

of SCM which can significantly affect several factors such 

as price, quality, customer service and delivery. The 

objective of supplier selection is to identify suppliers with 

the highest potential for satisfying a purchasing company’s 

need consistently[3]. 

As of now numerous researches have been developed 

for supplier selection problem. Since this paper focuses on 

the development of the mathematical programming model, 

a brief related review is presented below. 

TABLE 1 

LITERATURE REVIEW OF SUPPLIER SELECTION MODELS 

Paper Number of supplier 

 

Solution procedure 

single multiple 

 [4]    LINDO 

 [5]    GAMS 

 [6]    GA 

 [7]    GA, SA, LINGO 

 [8]   GAMS 

2.  MODEL FORMULATION 

This paper presents a multi-objective supplier selection 

model in such a way as to minimize the total purchasing 

and ordering costs, the net number of rejected items from 

the suppliers , the net number of late delivered items and 

to maximize the service level of purchased items. The 

buying company must meet the demands of different items 

required from suppliers and the purchasing cost must keep 

within the budget amount allocated to the suppliers for 

supplying the items. We assume that each supplier has a 

specified capacity to satisfy the demands of buying 

company. The flexibility needed with the suppliers’ quota, 

rating value of supplier as well as service level on each 

item from the supplier are considered in the problem. The 

proposed model can be formulated as follows: 
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The first objective minimizes the total purchasing and 

ordering cost. Second objective minimizes the total 

number of rejected products. Third objective minimizes 

the total number of late deliveries. Forth objective 

maximizes service level of purchased items. Constraint (5) 

guarantees that the demand of each product must be met. 

Constraint (6) represents the linear relation between the 

price of each item offered by each supplier and order 

quantity. Constraints (7-9) represent that the quota 

flexibility, service level and rating values must exceed a 

given level. Constraint (10) specifies the maximum 

number of suppliers that can be selected by the purchasing 

company. Constraint (11) specifies the limitation of supply 

capacity for each supplier. Constraint (12) restricts the 

budget amount allocated to the suppliers for supplying the 

items. Constraint (13) shows minimum and maximum 

order quantities. Constraint (14) forces integrality of the 

order amount and constraint (15) shows the binary nature 

of supplier selection decision. 

3.  SOLUTION PROCEDURE 

In order to solve the proposed multi-objective model, 

we use weighting method. The new objective function is 

constructed which is shown in Eq. (16) 

 
Where , ,  and  are the normalized value of 

objective functions stated in (1)-(4) and , , and  

 denote the weight of each objective function. 

In this paper, GAMS (General Algebraic Modelling 

System) optimization program is utilized to solve the 

model.  

4.  COMPUTATIONAL EXPERIMENTS 

In this section, we present some numerical examples to 

consider the application of the proposed model. We 

assume that the buying company wants to purchase 6 

items. We consider there exist 5 suppliers and each 

supplier can provide some items. Total budget allocated to 

each suppliers varies between 30000 to 50000. The weight 

of objective functions are considered identical.We design 

3 examples by varying the minimum and maximum order 

quantities. 

5.  CONCLUSION 

In this paper a multi-objective programming model for 

suplier selection problem is introduced. The objectives 

considered in the model include minimization of the total 

purchasing and ordering costs, minimization of the 

numbers of defective units, minimization of the late 

delivered units ordered from suppliers as well as 

maximization of service level of purchased items. The 

model considered flexibility needed with the suppliers’ 

quota, rating value of supplier as well as service level on 

each item from the supplier .Numerical example is used to 

show the feasibility and effectiveness of applying the 

proposed model. 

Considering some parameters such as demand to be 

uncertain variables can be addressed by future research. 

Risk quantification is another issue that can be considered 

in supplier selection model. 
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Abstract: This paper aims at providing a decision model to evaluate the business performance by 

integration of balanced scorecard (BSC) and a conventional multi-criteria decision making method, 

analytic network process (ANP). The ANP method is preferred because of its capability to model the 

potential dependencies among the BSC perspectives. To tackle with the inherent vagueness and 

uncertainty of the human decision making process, we use the fuzzy set theory. The four BSC 

perspectives and 15 performance indicators are evaluated for a production industry. The results show 

that the proposed method provides invaluable insights for strategic management decisions. 

Keywords: Performance measurement, Balance scorecard(BSC), Analytic network process (ANP), 

Fuzzy set theory. 
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1.  INTRODUCTION INTRODUCTION 

Performance measurement is a multidimensional 

structure involving the various components to evaluate the 

results of the activities carried out by a business. As of 

now, many strategic control techniques and methods have 

been proposed for evaluating the performance. Traditional 

performance measurements generally used financial 

aspects to measure business performance such as return on 

assets, return on investment, return on sales, etc. The most 

significant limitation is that they emphasize the 

operational results, but not the internal process. As a result 

they would ignore the forecasting function and long-term 

orientation[1].To overcome this limitation, the balanced 

scorecard (BSC) is proposed by Kaplan and 

Norton[2]which takes into account both financial and non-

financial measures. 

The objective of this paper is to construct an approach 

based on the fuzzy analytic network process and BSC for 

evaluating a production industry. The BSC concept is 

applied to define the major perspectives, and performance 

indicators are selected for each perspective. A fuzzy ANP 

approach is then proposed in order to handle vagueness 

and ambiguity of information. 

2.  BSC STRUCTURE 

BSC is one of the performance measurement which is 

designed to help the senior managers to identify the issues 

of the business that they must be addressed in order to 

successfully achieve the organizational strategy[3].The 

BSC measures organizational performance from four 

perspectives, including financial, customer, internal 

business process, and learning and growth. The evaluation 

framework of this paper consists of aforementioned 

perspectives and 15 performance indicators are shown in 

Table 1. 

TABLE 1 

BSC PERFORMANCE MEASUREMENT INDICATOR 

Perspective Performance indicators 

Finance 

 Revenue growth 

 Profitability 

 Return on investment 

Customer 

 Customer satisfaction 

 New customer acquisition 

 Market share 

 Customer complaints 

 Customer retention 

Internal processes 

 

 Quality 

 Product and service development 

 Product delivery 

 New technologies 

Learning and 

growth 

 

 Employee satisfaction 

 Training hours 

 Including information systems 

 

3.  FUZZY ANP 

 ANP method is an improved version of the analytic 

hierarchy process (AHP) method first introduced by 

Saaty[4]. ANP evaluates all relationships systematically 

by adding potential interactions, interdependences, and 

feedbacks in the decision making process. In this paper, 

we use fuzzy set theory to incorporate the uncertainty of 

human thoughts in modeling. 

 As of now numerous fuzzy AHP methods have been 

developed in the literature. In this study, we prefer 

Chang’s extent analysis method[5-6]. Let 

 be an object set, and 

 be a goal set. According to the 

method of Chang’s extent analysis, each object is taken 

and extent analysis for each goal )is performed 
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respectively[5]. Therefore, m extent analysis values for 

each object can be obtained with the following signs 

 
Where all the are triangular fuzzy 

numbers.  The steps of Chang’s extent analysis can be 

summarized as follows. 

Step 1: The value of fuzzy synthetic extent with respect to 

the ith object is specified as: 

 
To obtain  , perform the fuzzy addition operation 

of m extent analysis values for a particular matrix such 

that 

 

and to obtain , perform the fuzzy 

addition operation of  values such that 

 
and then compute the inverse of the matrix  

such that 

 
Step 2: The degree of possibility of 

 is defined as 

 
and can also be expressed as follows 

 

   (7) 

where d is the ordinate of the highest intersection point D 

between and . To compare and we should 

calculate both the values of  and 

. 

Step 3: The degree of possibility for a convex fuzzy 

number to be greater than k convex fuzzy numbers 

 can be defined by 

 

 
Assume that for   

 
Then the weight vector is shown as blow  

 
Where  are n elements. 

Step 4: The normalized weight vectors are obtained via 

normalization as follows 

 
Where W is a crisp number. 

4.  THE FUZZY ANP AND BSC MODEL 

 The proposed fuzzy ANP and BSC model includes the 

following steps: 

Step 1: Identify the factors and sub-factors to be used in 

the model. 

Step 2: Structure the ANP model hierarchically (goal, 

factors, sub-factors). 

Step 3: Assume that there is no dependence among the 

factors; determine the local weights of the factors and sub-

factors by using pairwise comparison matrices. We use the 

fuzzy scale regarding relative importance to measure the 

relative weights introduced in Chang’s fuzzy AHP 

method[5]. 

Step 4: Determine, with fuzzy scale, the inner dependence 

matrix of each factor with respect to the other factors. This 

inner dependence matrix is multiplied with the local 

weights of the factors, determined in Step 3, to compute 

the interdependent weights of the factors. 

Step 5: Calculate the global weights for the sub-factors. 

Global sub-factor weights are computed by multiplying 

local weight of the sub-factor with the interdependent 

weights of the factor to which it belongs. 

Step 6: Measure the sub-factors. In this step, linguistic 

variables proposed by Cheng et al.[7]are used.  

Step 7: Calculate the business performance by using the 

global sub-factor weights and linguistic values. 

5.  CONCLUSION 

 This study integrates a fuzzy ANP method with BSC 

to evaluate the performance of a production industry. By 

applying the fuzzy ANP, the order of relative importance 

of the four BSC perspectives is determined. The numerical 

results show that the proposed method is capable of 

providing enriched insights for strategic management. The 

extension of our work could include applying this method 

to a variety of application areas to measure its 

effectiveness and usability. 
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 ومپرتفوی با تقریب قیود گشتاور سبهینه سازی 

  sarahgholami64@yahoo.comسارا غالمی*،دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه شهید چمران اهواز،

  sadeghi2135@gmail.com، اهواز چمران شهید دانشگاه،دکتری دانشجوی،علی صادقی ابزرگه

ی محدب تفکیک پذیر ارائه پایه تکنیک های برنامه ریزدر این مقاله یک تقریب خطی برای تابع هدف درجه دوم بر  :چکیده

ک تقریب خطی برای یرویکرد ما  این مدل بهینه سازی حاصل تعمیمی از مدل بویل می باشد با این تفاوت که در. می دهیم

 یم.گشتاور دوم وسوم ارائه می ده

 .واریانس -مورد انتظار، چولگی، تابع ریسک، تقریب قطعه ای خطی، مدل میانگین بازده کلمات کلیدی:

  مقدمه .1

 

واریانس مارکویتز نقش بسیار تعیین کننده در -مدل میانگین

گشتاور بهینه سازی مالی ایفا میکند. در اینجا ما به طور صریح 

سوم را به گشتاورهای اول و دوم نرخ بازده پرتفوی اضافه می 

کنیم. زمانی که هیچکدام از دو فرض زیر نباشند چولگی دلیل 

 موجه و مهم در انتخاب سبد بهینه است:

نرخ بازده کاال ها از توزیع نرمال چند متغیره پیروی  .1

 کند.

نرخ مطلوبیت سرمایه گذار تابعی از میانگین و واریانس  .2

 .بازده یا تقریبی از تابع درجه دوم باشد

 

  تقریب تابع ریسک. 2

نشان دادند که مسئله بهینه  1991در  [2]حمزا و جانسن .

زتوابع ریسک متناوب استفاده سازی پرتفوی از دسته ای ا

.تابع ریسک تعریف شده بوسیله آنهابصورت زیر می میکند

 .Error! Bookmark not definedباشد:

2 2 2u vzt     

                                     min 0,Ru x ER x  

    max 0,v R x ER x   

که  ER x  مقدار مورد انتظار متغیرتصادفی R x و و

 دو پارامتر مثبت میزان ریسک گریزی سرمایه گذار هستند

.حالت مورد بحث ما   .می باشد 

 به فرم زیر می توان نوشت:تابع ریسک را 

   2,...,1
1 1

T T
z z z zT ttt

t t

   
 

 

Tt,...,1که   2

t tt z z T .تابع محدب می باشند

بنابراین هر تابع  tt z  می تواند بوسیله یک تابع خطی

شکسته در فضای ,
t tz  سپس می توان تقریب زده شود و

نقطه kبرای این کار ما  از الگوریتم سیمپلکس استفاده کرد.

شکست 
ka 1,...,Kk  راانتخاب می کنیم. بدیهی است

هر چه تعداد نقاط شکست 
ka شتر باشد تقریب دقیقتر بی

قراردهید                                                    ود.خواهدب

 t t ta  

zt    s.t     1a aztk k    

1 1

1
1

t tk k tk k

tk tk

a az  
 

 



 

 
    

1
, 0

tk tk  


   
(i) 

1,...,

1,...,

t T

k K




  

پس tt z می تواند بوسیله یک خط راست  تقریب زده

شود که با کمک رابطه  i:به معادله زیر می رسیم 

     1 1tt t k tk t k tka az     
  

برای هر 
tz  که

1 t ka az   1برای,...,t T               و

1,...,k K :بطور کلی می توان گفت 
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 تابع واریانس را بصورت زیر می توان تقریب زد: 
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انحراف معیار توسعه یافته –مشاهده می کنید که مدل میانگین 

بوسیله کونو و یامازاکی حالت خاصی از این تقریب قطعه قطعه 

)خطی  2)k .می باشد 

 نتایج )مدل نهایی ( .3

در این بخش رویکرد خود را برای محاسبه گشتاور سوم بر پایه 

 مدل بویل ارائه می دهیم.
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  a.ashoori@in.iut.ac.ir ،ها، دانشگاه صنعتی اصفهان دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع و سیستم ،**امیر آشوری زاده

 a.kheradmand@in.iut.ac.ir ،ها، دانشگاه صنعتی اصفهان دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع و سیستم ،علیرضا خردمند

 rehejazi@cc.iut.ac.ir ،ها، دانشگاه صنعتی اصفهان دانشیار دانشکده صنایع و سیستم ،سید رضا حجازی

ی بسیج اعتبار دیشه ییانتخاب پرسنل در پژوهشکده دانشجو ندیفرآ یبرا یبیترک یپژوهش به ارائه مدل نیا چکیده:

 کیپژوهش  نیاست. در ا ارهیچند مع یریگ  میمساله تصم کی رانیانتخاب مد .پردازد یاصفهان م یدانشگاه صنعت دانشجویی

[. اجرای 1شده است] لیاصالح شده تشک سی( و تاپسANP) یلیشبکه تحل ندیکه از دو روشِ فرآ شود  یارائه م یبیمدل ترک

رضایت خود را از نتایج  وهشکدهاین مدل برای پژوهشکده نشان داد، این مدل کارایی الزم را دارد و اعضای شورای مرکزی پژ

 این مدل برای انتخاب مدیران هسته اعالم کردند.

گیری چندمعیاره، تعیین وزن معیارهاانتخاب پرسنل، فرآیند شبکه تحلیلی، تاپسیس اصالح شده، تصمیم کلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده

 **مسول مکاتبات

 

  مقدمه .1

تمرین فرآینمدها در ممدیرن منمابع       مهمم  انتخاب پرسنل یکی از

بممورمن و [ 2]باشممد. چممین و چممن  همما مممی  انسممانی در سممازمان

در  [ مطالعان انجام شمده 4[ و رابرتسون و اسمیت ]3ان]همکار

زمینه انتخاب پرسنل را مرور کرده و دریافتند موضوعان مهمی 

ها، تغییر در کار، تغییر در پرسنل، تغییمر    سازمانمانند تغییر در 

در اجتماع و قوانین و همچنین تغییمر در بازارهما بمر انتخماب و     

چنممد روش سممنتی کممه در  اسممتخدام پرسممنل تاذیرگممتار اسممت.

تکمیممل فممرم : د عبارتنممد ازشممون  مممیانتخمماب پرسممنل اسممتفاده 

درخواست، مصاحبه اولیه، آزممون اسمتخدامی و بررسمی سماب ه     

 [(.5] الزرویچ-وپتروویچ[ 4]رابرتسونواسمیت)

 سیدو روش تاپسم  بیم ترک لهیمدل به وسم  کیپژوهش  نیا در

 یبممرا ANPارائممه شممده اسممت. روش   ANPو  اصممالح شممده

مختلف که با همم ارتبماد دارنمد     یارهامعی کردن وزن مشخص

ها به روش تاپسمیس  سپس با استفاده از این وزن و شداستفاده 

 بندی داوطلبان انجام گرفت.اصالح شده رتبه

 مدل ترکیبی پیشنهاد شده .2

 بیم اصالح شمده را ترک  سیو تاپس ANPمدل دو روش  نیدر ا

حمل   یکرده و مساله انتخاب کارکنان را در چهمار مرحلمه اصمل   

 د از:نکه عبارت کنیم می

( 2انتخمماب پرسممنل.  یبممرا یضممرور یارهممایمع یی( شناسمما1

 یابی( ارز3. ارهایمع وزنمحاسبه  و ارهایمع نیارتباد ب ییشناسا

در مرحلمه اول، داوطلبمان   . یینهما ی  ( محاسبه رتبه4داوطلبان. 

ها اسمتفاده  استخدام و معیارهایی که برای استفاده و ارزیابی آن

   گیمری شمکل   مشخص شمده و سلسمله مراتمب تصممیم    شود می

گیری مرحله اول، سلسله مراتب تصمیم گیرد. در گام آخر ازمی

 . رسدبه تصویب نهایی تیم متخصص می

 یضمرور  یارهما یمع ییکارآ شیو آزما ییگام نخست، شناسا در

اسمت. سمپس،    یاتیم ح طرفانهدار و بیگیری هدفتصمیمجهت 

 میمختلمف توسمت تم    یارهما یمع نیبم  یدرجه ارتبماد وابسمتگ  

  را  ارهما یمع نهمایی وزن  ی. وابسمتگ شمود ممی متخصص مشخص 

بمه   مسماله  . حمل کمل  میاوریم بدست ب ANP روشبه توانیم می

همای  گزینمه و  ارهایکه تعداد مع یمسائل یف ت برا ANPروش 

های زوجمی کمه بمه    آن کم باشد کاربردی است و تعداد م ایسه

 شوند باید کمتر از آستانه منط می باشمد  وسیله ارزیاب انجام می

برای اجتناب از تعداد زیاد م ایسمان زوجمی روش   [(. 6] وری)ش

  .شودبندی نهایی استفاده میتاپسیس برای یافتن نتایج رتبه

 نتایج عددی مطالعه موردی .3

 یشمورا  یپمژوهش و اعضما   کننمدگان یهمتخصص شامل ته میت

 را ریم ز اریم مع 9 یطوفمان فکمر   کیم پس از  پژوهشکده یمرکز

  .انتخاب نمودند
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(همکاری بلندمدن، 4(تعهد، 3، و اخالص ثاریا(2، حسن رفتار(1

(توانمایی علممی و   7(توانمایی ممدیریت،   6(پشتکار و پیگیمری،  5

 (اعت اد به ماموریت پژوهشکده.9(نظم، 8پژوهشی، 

نسمبت بمه    اریهر مع تیاهم زانیم تیم متخصص در مرحله بعد

 ( راارهما یمع نیدر نظر گرفتن روابت مت ابل ببدون ) گرید اریمع

مثمال از نظمر    ی. بمرا نمودمشخص [ 7ساعتی]با توجه به اعداد 

از تعهمد اسمت پمس در خانمه      ترمهمو اخالص نسبتاً  ثاریا ،میت

-منسبتاً مه مدیریت ییتوانا ایو  ردگییقرار م "3"مربوطه عدد 

 "3/1"د بلندمدن است پس در خانه مربوطه عمد  تر از همکاری

 سمان یم ا سیمماتر  یسمازگار  زانیم . مردگییسوم( قرار م کی)

( آزمموده شمد. بما    CR) یشاخص نرخ هماهنگ لهیبه وس یزوج

 یمسماو  ایکمتر  CRکه شاخص  یدر صورت اریمع نیاتوجه به 

 CRبما محاسمبه شماخص    هماهنم  اسمت.    سیباشد ماتر 1/0

 باشمد  یم 06/0 یزوج سانیم ا سیماتر یهماهنگ ،شد  مشاهده

 .است سانیکه نشانگر تطابق خوب م ا

 ارهما یهمر کمدام از مع   همای نوز یزوجم  سمان یپس از انجام م ا

، 114/0، 117/0، 035/0برابممر  بیمممشممخص شممد کممه بممه ترت 

 هستند. 334/0و  059/0، 06/0، 129/0، 1/0، 053/0

و  یوابسمتگ  یپمس از بحمو و بررسم    میت یدر مرحله بعد اعضا

به عنموان نمونمه، از    .را مشخص کردند ارهایمع نینحوه ارتباد ب

 یو اهداف پژوهشکده بر رو تیاعت اد به مامور م،یت ینظر اعضا

و اخمالص   ثمار یو ا تیریممد  ییبلندمدن، توانما  یتعهد،  همکار

 است. رگتاریتاذ

واجد  یچهار نفر از اعضا یپژوهشکده برا یشورا ی، اعضاسپس

مماتریس م ایسمان   با توجه بمه  ) صنایع تح ی اتی هسته تیشرا

 را انجام دادند. یازدهیامت( انتخاب شده یارهایو مع زوجی

مشمخص  هم  یبر رورا  ارهایمع ریذأت زانیماعضا، در مرحله بعد 

اسمت کمه    ننگر اینشا عدد صفر (.اعداد بین صفر تا یک)کردند 

 .ستندین ریپت ریاز هم تاذ اریدو مع

در  ارهایمع یرگتاریأذت زانیم سیبا ضرب ماتر ANPدر روش 

که بمه   حاصل شدشده  حیتصح های بدست آمده ، وزن هاینوز

، 037/0، 124/0، 087/0، 060/0، 059/0، 410/0برابمر   بیترت

هستند. همانگونه که مشهود است وزن  032/0، 103/0، 085/0

روابمت بدسمت آممده بمود      رفتنکه بدون در نظمر گم   ییارهایمع

در نظرگرفتمه شمده    ارهما یمع ایهم یگکه وابست یمشابه با حالت

 .ستین

 یازسم لنرما داهایکاند یابیمربود به ارز سیقسمت ماتر نیدر ا

 همای  ننرممال شمده و وز   میتصمم  سیمماتر  با اسمتفاده از و  شد

 میمزان  در نهایت بدست آمد. یل مثبت و منفآ هدیبدست آمده ا

 ()و منفمی  ()مثبمت ل آ هدیم اا از ههانحراف هریک از گزین

-هرتبم  ی هو با اسمتفاده از رابطم  محاسبه گردید 

 (.جدول) شدانجام  بندی

 

 بندیو رتبه و  یمحاسبه: جدول

 گزینه ها
  

c رتبه بندی 

 2 097372 090275 090098 نفر اول
 4 090373 090023 090596 نفر دوم
 3 097056 090302 090126 نفر سوم
 1 099521 090543 090027 نفر چهارم

 . نتـایج 4

منمابع   تیریممد  همای شبخم  نتریماز مه یکیانتخاب پرسنل 

عملکمرد   یوانمد تممام  تیکمه مم   اسمت سازمان  کیدر  یانسان

 یارهما یمع هکم نیقرار دهد. با توجه به ا ریسازمان را تحت تاذ

 نیانتخاب بهتر یبرا ،انتخاب پرسنل وجود دارد یبرا یاریبس

از  یشمهود  همای نقضماو  یو بمه جما   دقمت شمود   دیبا نهیگز

 «چندگانممه یارهممایبمما مع یرگیمم یمتصممم» یعلممم یهمما روش

 یممدل مموذر و کمارا بمرا     کیم پمژوهش   نی. در اشوداستفاده 

 سیو تاپسم  ANPاز  یبیکه ترک شد شنهادیانتخاب پرسنل پ

بدسمت آوردن وزن   یبمرا  ANP. از روش شمده اسمت  اصالح 

اصمالح شمده    سیو تاپسم  شد هاستفاد یرگییمتصم یارهایمع

. شدموجود به کار گرفته  هایهنیگز یینها بندیهرتب   جهت 

 سمازی هادیپی اعتبار دیشه ییمدل در پژوهشکده دانشجو نیا

مسمووالن   تیو رضما  استنشان داد که مدل کارا  جیشد و نتا

باعمو   یمدل به طمرز معنمادار   نیپژوهشکده را فراهم نمود. ا

ممدل از روش   نیشد. در ا یریگ میتصم ندیفرآ ییکارا شیافزا

 یبمرا  ANPکمه در روش   یحمتف محاسمبات   یبمرا  سیتاپس

 یاسمتفاده شمد. بمرا    ود،شم یانجمام مم   یینها یهنیانتخاب گز

هما   عمدد بمه آن   وانتیهستند و نم یفیکه کامال ک ییارهایمع

استفاده نمود و  یابیارز یبرا یاعداد فاز از وانتینسبت داد م

  کرد. نهیبه یحالت فاز یمدل را برا

 . مـراجع 5
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برای تصمیم گیری چند معیاره با اعداد فازی  GRAاستفاده از بسط روش 

 برای رتبه بندی کتابخانه های دانشگاه تهرانمثلثی و اوزان نامعلوم
 f.fagheei@gmail.com، سازمان آموزش و پرورش استان کرمان، کارشناس ارشد تحقیق در عملیات، دبیر *فاطمه فاقعی

  maryam.faghei@ut.ac.irمریم فاقعی، دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی،دانشگاه تهران،

در تعیین معیارهای در مدیریت است.در شرایطی که تصمیم گیرندگان تصمیم گیری یکی از پیچیده ترین فرآیند های اجرایی چکیده:

و عدم اطمینان،  د. با توجه به پیچیدگی،نامطمئن هستند، تئوری فازی ابزاری مناسب برای مواجه با این عدم اطمینان بدست می دهتصمیم 
کتابخانه  5 ی فاصله بیان شوند. در این پژوهشمتغیر ها معموال شکل متغیرهای زبانی را میگیرند که می توانند در غالب اعداد مثلثی فاز

فازی برای حل مسائل چند معیاره که در آن مقادیر   GRAبسط روش یب کوال با استفاده ازال معیارهای مدلتفاده از دانشگاهی با اس
 امعلوم است، رتبه بندی می شوند. معیارها به فرم متغیرهای زبانی در غالب اعداد فازی مثلثی فاصله ای بیان می شوند و وزن معیارها هم ن

 خاکستری، الیب کوآل، اعداد فازی مثلثی فاصله ایآنالیز رابطه کلمات کلیدی:

]

                                                           

 *ارائه دهنده

ها و مشخص کردن کتابخانه ای که کتابخانهرتبهبندی:مقدمه .1

وضعیت مطلوب تری در جلب رضایت کاربران داشته استت،  
کتابخانته هتا   عالوه بر اینکه می تواند برای مستئوالن ایتن   

جنبه انگیزشی داشته باشد، یک الگوی مناسب را نیتز بترای   
 سایر کتابخانه ها بدست می دهد.

 :بسط تحلیل رابطه اي خاکستري .2

را محاستبه کنیتد.برای راحتتی     گام اول:ماتریس نرماالیز تصمیم
 :را به صورت زیر نشان می دهیم ~ijrکار 

    '' ,;;,~
ijijijijijij llhggr   

مجموعه مرجع به این . مجموعه مرجع را مشخص کنید:گام دوم
 :صورت تعریف می شود

 

               .1,1;1;1,1,...,1,1;1;1,1,1,1;1;1,1

,...,, 002010  nrrrR
 

فاصله بین مقدار مرجع و هر یک از مقتادیر مقایسته را   :گام سوم
 این مقدار به صورت زیر محاسبه می شود.بدست آورید
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ضریب رابطه ای خاکستری را به صورت زیر محاسبه :گام چهارم
 :کنید
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 .5.0در اینجا فرض بر این است که 
 :درجه رابطه خاکستری را به صورت زیر محاسبه کنید:گام پنجم
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mi
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)1()2(برای بدست آوردن مقادیر  , ii    ابتدا باید وزن را محاستبه
به این منظور از مدل بهینه ستازی چنتد هدفته زیتر بترای      .کنیم

 :محاسبه اوزان استفاده می کنیم
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),,...,(با داشتن بردار وزن معیارها  21 nwwww   می توانیم
)2()1( , ii   را بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترای(i=1,2,…m) 

محاسبه کنیم. قابل ذکر است که درجته رابطته خاکستتری بتین     
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ها بته دستت   برای گزینه V( Vi,V2,…,Vm)بنابراین بردار
بنتتدی کنیتتد و بتتر استتا   هتتا را رتبتتههمتته گزینتته. آیتتدمتتی

گزینته  . بهترین گزینه را انتخاب کنیتد Vi(i=1,2,..,m)مقدار

Ai  که ارزشvi   بیشتری دارد به عنوان بهترین گزینه انتختاب

 [1]شودمی

 :الیب کوالمدل معیارهاي  .3

معیارهای مدل الیب کوال در نسخه های متوالی به صورت 

 [4],[3],[2].زیر است

 
 : رتبهبندي نتایج .4

vi  

 دانشکده فنی 32.0

 دانشکده مدیریت 32.5

 دانشکده روانشناسی 32.0

 دانشکده تربیت بدنی 32.0

 دانشکده علوم اجتماعی ..32

 . نتـایج 4

نشان دهنده این است که کتابخانه دانشتکده تربیتت   جدول فوق 
بدنی سطح باالتری از خدمات را به استفاده کننتدگان ارائته داده   

 است.
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  A mathematical relief chain pre-positioning location distribution 

model for disaster management 
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 J. Razmi, Academic member of School of industrial engineering, Tehran University, Jrazmi@ut.ac.ir 

 M.M.Hakimifar, M.Sc. of system engineering, Tehran University, mehdi.hakimifar@ut.ac.ir 

 

Abstract: Disaster management aims to prepare an appropriate response program that considers early 

activities of disaster management. In this way, Supply chain and logistics management are lately being 

used as critical tools and techniques to provide efficient and effective relief to taped people in 

affected area with optimized relief activities. In this paper we present a multi objective MIP model 

aim to find the optimal number and location of pre-positioning warehouses. Also because of nature of 

disaster situation most of the information received at the disaster management center is imprecise and 

uncertain. For dealing with this kind of uncertainties we applied robust optimization approach in this 

case.  

Keywords: Location distribution problem, robust optimization, MIP 

                                                           
1
 Corresponding author  

1.  INTRODUCTION 

Thousands of victims and millions of affected people are 

consequences of natural disasters such as earthquake, 

flood, and etc., every year. Therefore, it is essential to 

prepare a suitable response program that address early 

activities of disaster management. The most important 

question that should be considered is that: Do we always 

have to go through terrible consequences of a natural 

disaster; or scientific methods can reduce fatalities? 

Supply chain and logistics management are recently being 

used as logical techniques to present efficient and effective 

relief to people who taped in affected areas after disaster 

with optimized functions and activities [1]. 

A disaster like earthquake can cause terrible damages to 

force people to leave their home. Therefore, at the 

preparation planning phase of disaster management, 

decision makers should think about emergency shelters 

and proper equipment and supplies for the affected people 

in order to reduce the number of fatalities and sufferings 

of people and bring relief to survivors [1]. Thus, location 

of emergency bases and distribution of relief items to 

affected people are key issues that should be addressed in 

disaster management plans. Our work is most closely 

related to Bozorgi-Amiri [2]. Specially, we find the 

optimal number and location of pre-positioning 

warehouses given that demand for relief supplies in 

affected areas can be met from both pre-positioned 

warehouses and suppliers. However, one of the major 

differences is that we assume travel time between 

warehouses and affected area as well as cost because of 

importance of response time after disaster. Another 

important difference is that we consider interval robust 

optimization to deal with uncertainty .In Section 2 

provides definition of our problem. In section 3 the 

computational result presented and, Section 4 presented 

conclusions. 

2.  PROBLEM DEFINITION 

We assume that disaster relief logistics network consists of 

three stages. The first stage consists of Suppliers, the 

second stage is the set of warehouses, and the last stage 

contains affected areas. Suppliers (e.g., aid agencies, 

governments, etc.) provide the required commodities to 

affected areas; affected areas are the customer demand 

node. Relating to the selection of the warehouse locations 

from a set of candidate nodes, certain issues have to be 

considered, namely (i) the storage capacity of the 

warehouses and (ii) the distance to the affected people that 

keeps the transportation costs at minimum. And (iii) the 

response time to the affected area after occurring disaster 

keeps the response time at minimum. In other words, the 

warehouses in our model are located close to both the 

affected areas and the suppliers in order to effective and 

efficient distribution. 

According to Ben-Tal et al. [3], the related linear 

mathematical model considering uncertain parameters can 

be defined as following model: 

   

.       ;                         

        , , ,   

Min cx d

s t Ax b

c d A b U




(1)  

In this paper the applied robust optimization based on 

“worst-case-oriented” philosophy is used. Ben-Tal et al. 

[3] defined robust counterpart as follows: 
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(2)  

The best possible robust feasible solution of problem (2) is 

equal to an optimal solution to problem (1). Such a 
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solution satisfies the constraints for all possible 

realizations of the data, and guarantees an optimal 

objective function value not worse than *ˆ( )c x .To extend 

the robust counterpart of the proposed IRP model, travel 

time  and amount of demand considered as uncertain 

parameters. Each of these uncertain parameters is assumed 

to vary in a specified closed bounded box. The general 

form of this box can be specified as follows: 

 : , 1, 2,...,
n

BOX t t t
u G t n        (3)

 
Where

t
   is the nominal value of the 

t as tth  

parameter of vector
  (n-dimension vector) and the 

positive number
t

G represent “uncertainty scale” and 

0  is the “uncertainty level” [4]. A particular case of 

interest is
t tG  ,which corresponds to a simple case 

where box contains 
t
 whose relative deviation from the 

nominal data is of size up to ρ. The robust counterpart 

problem can be converted to attractable equivalent model 

where 
BOX

U   is replaced by a finite set 
ext

U  consisting of 

the extreme points of
BOX

U . 

The robust counterpart of model presented as follows: 
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Constraint (7, 8) is an inventory balance equation for 

affected areas. Constraint (9) guarantees that a warehouse 

could transfer commodity to other nodes only if there exist 

either another warehouse or an affected area on that node. 

Constraint (10, 11, and 12) indicates that a warehouse 

could transfer commodity to its own area only if its 

demand points are affected. Constraints (13) and (14) 

prevent suppliers and warehouses from transferring 

commodity to demand points where no warehouse has 

been opened. The capacity limits of warehouses are 

represented by (15) and (16). Constraint (17) ensures that 

the amount of commodity c   procured from supplier i   

cannot exceed the supplier’s capacity. Constraint (18) 

ensures that the dispatched commodity from no supplier 

can exceed the amount of commodity c   at supplier i   

and remain usable. Note that the parameter 
ic    with a 

value between zero and one is to represent the degree of 

accessibility of suppliers. Constraint (19) prevents more 

than one warehouse from being placed at any nodes. 

Finally, Constraint (20) determines the type of the 

variables. 

3.  COMPUTATIONAL RESULT 

The experiments are performed under three different 

uncertainty levels for robust method ( 0.5,0.7,1   ). 
Uncertainty bound covered in this paper is 10 percent of 

nominal data. Results showed that the total cost of disaster 

relief model in the presence of uncertainty is greater than 

the deterministic model as expected so, in order to deal 

with uncertainty, additional costs are imposed to the 

system so it can maintain its stability. 

4.  CONCLUSION 

This research, focused on relief chain location distribution 

model by three objective of minimizing the total facility 

setup costs, minimizing total cost include the preparedness 

phase costs  and the response phase costs, and minimizing 

transportation time in the response phase of earthquake. A 

mathematical integer programming model is developed to 

find the optimal location of pre-positioning .For dealing 

with uncertainty of parameter in this model, we use box-set 

(worst case oriented) robust optimization approach.  

Finally, results illustrated changes between deterministic 

and robust model.  
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رتبه بندی عوامل موثر بر رقابت پذیری صنعت کمپرسور هوا در ایران با 

 فازی Topsisاستفاده از روش 
 ،آزاد اسالمی مهاباد، دانشگاه فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات  ،* علی اکبر حاجی زاده

aahajizade@yahoo.com  

  تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی عضو هیئت علمی،گروه مدیریتزاده،  ایران سلیمان

یکی از مهمترین مشکالت امروز صنایع کشور ، عدم رقابت پذیری و یکی از عوامل بروز این مشکل ، عدم رویکردی  چکیده:

مشخص به منظور افزایش رقابت پذیری است.در این مقاله ، سعی بر آن است که با آزمون مدلی یکپارچه و ارائه آن به عنوان 

عت کمپرسور ، رتبه بندی شوند.بدین منظور ، یکی از روشهای نوین تصمیم مدل نهایی پژوهش ، عوامل تاثیرگذار بر رقابت صن

بکار گرفته شد.اجزای مدل مفهومی پژوهش که مشتمل بر سه معیار اصلی ) منابع  –فازی  Topsis –گیری چند معیاره 

فازی  Topsisکه با روش  زیر معیار است 13معیار فرعی و  8داخل بنگاه ، موقعیت در بازار و توان خالقیت و نوآوری ( ، 

 اولویت بندی شدند که نتایج این اولویت بندی در بخش نتیجه گیری اعالم خواهد شد.

رقابت پذیری ، دیدگاه مبتنی بر منابع داخلی ، دیدگاه موقعیت در بازار ، دیدگاه مبتنی بر توان خالقیت و  کلمات کلیدی:

  .فازی .. Topsisنوآوری ، روش 

   مقدمه .1

اساتفاده شاده    یصانعت  ینادها یاز کمپرسور ها سال هاا در فرآ 

را در صانعت   یثابت یدستگاه ها جا نیجهت ا نیاست و به هم

 مدرن به دست آورده اند.  

و  االتیّسا  یرویاستفاده از ن نهیدر زم یمداوم فن آور شرفتیپ

قابل  شیتبع آن استفاده از دستگاه کمپرسور باعث توسعه و افزا

شده است که تا کنون  ییاز حوزه ها یاریآن در بس یمالحظه 

 ناشناخته بوده اند.

در این پژوهش ، سعی شده است که باا در  عوامال ماوثر بار     

رقابت پذیری این صنعت ، مدلی جاامع بارای بررسای و انادازه     

ن انتخاب و عوامل تااثیر گاذار در آن ، باا    گیری رقابت پذیری آ

 فازی اولویت بندی گردد. Topsisروش 

 

 

 

 رقابت پذیری .2

رقابت پذیری مفهومی چند بعدی است که می تواند در ساوو   

مختلاااای ملاااای ، صاااانعت و سااااازمان بررساااای گااااردد  

(Momaya,K,1998:427) رقابت پذیری در سوح شرکت را می.

حای ، تولیاد و یاا ارائاه     توان باه صاورت تاوان شارکت در  را    

محصوالتی که در مقابل محصوالت رقبا ، دارای قیمتی پاایینتر  

یا کیفیتی باالتر در مقابل هزینه ای برابر باشاد ، تعریای نماود    

(DCruz,J,Rugman,A,1992:197)    در مااورد رقاباات پااذیری.

صنایع نیز باید به ایان نکتاه اشااره نماود کاه یا  صانعت در        

می باشد که ساازمانهای وابساته باه آن ،     صورتی قادر به رقابت

 .(Porter,M,1990:455)دارای توان رقابتی باالیی باشند

 

 

 

 رویکردهای مرتبط با رقابت پذیری .3

 دیدگاه مبتنی بر منابع داخل سازمان .1-3

یکی از رویکردهای مرتبط با رقابت پذیری ، رویکرد مبتنای بار   

ا و صنایع بر تاوان  منابع است که بر نقش عوامل داخلی سازمانه

 .(Bartlett,A,Ghoshal,S,1989:261)رقابتی آنها تاکید دارد

  موقعیت در بازاردیدگاه     .2-3

رویکرد دیگر ، رویکرد مبتنی بر بازار است.این دیادگاه بار ایان    

اصل استوار است که بنگاه ها به منظاور کسام مزیات رقاابتی     

 پایدار ، باید مشتری گرا یا بازارگرا باشند.براساس این دیدگاه ،  

 

گرایش به بازار ، منبعی مهم برای بدست آوردن مزیت رقابتی و 

 .(Liu,S,2003,485)حساب می آید حتی مزیت رقابتی پایدار به

 مبتنی بر توان خالقیت و نوآوریدیدگاه      .3-3

 دیاادگاه مبتنی بر توان خالقیت و نااوآوری در بر گیرنده توان

تحقیق و توسعه ، توان بکارگیری فنااوری ا العاات و مادیریت    

 .(McGahan,A,Silverman,S,2006:1234)دانش می باشد
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 فازی Topsisروش  4

توسط هوانگ و یون بارای حال    3883در سال  Topsisروش 

مسائل تصمیم گیری چند معیاره توسعه داده شد کاه براسااس   

تعیین ایده آل بود.پزینه انتخاب شاده ، بایاد دارای کوتااهترین    

فاصله از ایاده آل مببات و بیشاترین فاصاله از ایاده آل منفای       

 .(Hwang,C,L,Yoon,K,1981:943)باشد

 فازی عبارتند از : Topsisمراحل روش 

 آوردن بردار اوزان بدست -3

 نرمالیزه کردن ماتریس بدست آمده -2

 وزن دهی ماتریس تصمیم -1

 تعیین راه حل ایده آل فازی مببت و منفی -4

محاسبه فواصل اندازه ها با استفاده از فاصله اقلیدسی  -5

 فازی

 محاسبه فاصله هر گزینه از ایده آل مببت و منفی -6

 به ایده آل محاسبه نزدیکی نسبی -7

 رتبه بندی گزینه ها -8

 

 

 

 . نتـایج 5

پس از بررسی و تجزیه و تحلیل معیارهای اصلی ، فرعای و زیار   

معیارها ، به  ور کلی در مورد معیارهای اصلی می تاوان گفات   

به ترتیم موقعیت در بازار ، منابع داخل بنگاه و توان خالقیت و 

یارهاای فرعای   نوآوری رتبه بندی شدند ، همچنین در مورد مع

نیز به ترتیم سارمایه ماالی ، هوشامندی رقاابتی ، اساتفاده از      

فناوری ا العات ، سرمایه ساازمانی ، تاوان تحقیاق و توساعه ،     

سرمایه مشتری ، سرمایه انسانی و مدیریت داناش رتباه بنادی    

 شدند.

به  ور کلی ، با توجه به نتایج برای این صنعت ، رویکرد مبتنی 

 در بازارهای مختلی توصیه می شود.بر بهبود جایگاه 
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بندی مارکوف برای شناسایی دقیق مبتنی بر خوشهبهینه و  ارائه الگوریتمی

 های وبروبات

هطْذ،  ،اهبم سضب)ع(الوللی ثیيداًطگبُ  گشٍُ کبهپیَتش، ،افضاس(داًطجَی کبسضٌبسی اسضذ هٌْذسی کبهپیَتش)ًشم ،* هْذیِ رثیحی
m.zabihi@imamreza.ac.ir 

داًطگبُ آصاد اسالهی، هطْذ،  افضاس(،هٌْذسی کبهپیَتش)ًشم علوی گشٍُ عضَ ّیئتجْبى، هجیذ ٍفبیی

vafaeijahan@mshdiau.ac.ir 

، ثٌذی دس تحقیقبت ثیَاًفَسهبتیکّبی خَضِتشیي سٍشص هعشٍفی اعٌَاى یکثٌذی هبسکَف، ثِالگَسیتن خَضِ چکیده:

-هی یک گشافّبی عجیعی هَجَد دس کِ ثب استفبدُ اص دٍ عولگش هبتشیسی ثِ یبفتي خَضِ است، الگَسیتوی هجتٌی ثش گشاف

اتی دس ثذًِ اصلی پشداصش هٌبست جْت تَلیذ هبتشیس ٍسٍدی ٍ ایجبد تغییشاسائِ یک فبص پیص ّذف اص ایي هقبلِ،پشداصد. 

اًسبًی،  سثشاىّبی ٍة ٍ کبسٍثبت گشٍُثِ دٍ  ،ثبصدیذکٌٌذگبى یک ٍة سبیت ثٌذیخَضِثشای  است. سٍش پیطٌْبدی الگَسیتن

ّبی ًْبیی ٍ هقذاس آصهَى تعذاد خَضِسشعت،  . دس پبیبىًَذضٍ ًتبیج تحت هعیبسّبی صحت ٍ دقت اسصیبثی هیاستفبدُ 

ّب اسصیبثی .ضَدثٌذی هبسکَف( هقبیسِ هی)ًسخِ تغییشیبفتِ الگَسیتن خَضRMCLِالگَسیتن ثب  الگَسیتن پیطٌْبدیّوجستگی 

ّبی تَلیذی تَسظ تعذاد خَضِ است اهبتقشیجب ثشاثش آصهَى ّوجستگی ثشای ّش دٍ الگَسیتن  ًتیجٍِ سشعت  دّذ کًِطبى هی

  تش ایي الگَسیتن ًسجت ثِ سٍش پیطٌْبدی است.کندقت دٌّذُ َدُ ٍ ّویي ًطبىثیطتش ث RMCLسٍش 

 ، ضجبّت کسیٌَسی.آصهَى ّوجستگی ّبی ٍة،ثٌذی هبسکَف، سٍثبتثٌذی هجتٌی ثش گشاف، خَضِخَضِ کلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائو دىنده

  مقدمه .1

 یتالق سیهبتشداضتي ثب  (MCL) هبسکَف ثٌذیخَضِ تنیالگَس

ِ  ،س آىدهَجوَد   ّبیبىیجش سبصیِیٍ ضج ک گشافی ِ خ ثو -َضو

اسوت   يیثش ا یهقبلِ سع يیدس ا. پشداصدیه ِیاٍل ّبیدادُ ثٌذی

بتشیس هو  فیو هٌبست جْت تعش پشداصشصیفبص پ کیکِ ثب اسائِ 

 تنیدس ثذًِ الگَس یشاتییتغ جبدیا يیٍ ّوچٌ یٍسٍد تالقی گشاف

 تنیالگوَس  جیًتوب  بىی. دس پبنیثشس قیقدثْیٌِ ٍ  یثِ سٍض ،یاصل

ِ   یطٌْبدیپ ِ یشییو تغ ایثوب ًسوخ ِ  تنیاص الگوَس  بفتو  ثٌوذی خَضو

ِ یبهقRMCL[01 ]هوبسکَف ثووِ ًووبم   دٍ  یی. تَاًووبگووشددیهوو سو

ٍة ثوِ دٍ   ذکٌٌوذگبى یاص ثبصد یتعوذاد  یثٌذدس خَضِ تنیالگَس

ضذُ ٍ  ذُیٍة، ثِ چبلص کط ّبیٍ سٍثبت یخَضِ کبسثشاى اًسبً

 .گشددیه سِهقبی ّن ثب جیًتب

 بندی مارکوفالگوریتم خوشه .2

ضذُ ستًَی است کوِ   سبصیٍسٍدی الگَسیتن یک هبتشیس ًشهبل

ِ  0جوع عٌبصش ّش ستَى ثشاثش  -است. ثذًِ اصلی الگَسیتن حلقو

ای تکشاسضًَذُ است کِ اص دٍ عولگش ثسظ ٍ تَسم ٍ یک هشحلوِ  

ضوَد. عولگوش ثسوظ هعوبدل ثوِ توَاى       سبصی تطوکی  هوی  ّشس

تَاى دٍ( است کوِ ثبعو    سسبًذى هبتشیس تالقی هیبًی )هعوَال 

گشدد. عولگش تَسم تَسعِ جشیبى هبثیي ًَدّبی گشاف ٍسٍدی هی

ٍ  rتحوت پوبساهتش   هبتشیس  Hadamardًیض اص دٍ هشحلِ ضشة 

سبصی جْت ضَد. هشحلِ ّشسًشهبلسبصی ستًَی آى سبختِ هی

گوشدد ٍ دس افوضایص   ّبی کَچک اسوتفبدُ هوی  صفش کشدى دسایِ

ٍ ثعوذ اص ّوگشایوی   ایی داسد. دس پبیبى سشعت الگَسیتن تبثیش ثسض

ِ  بصو  حاص هوبتشیس  ، الگَسیتن ثِ حبلت سکَى ًْبیی ّوب  خَضو

ایوي   RMCL. دس ًسوخِ  [0،01]گشدًوذ استخشاج ٍ تفسیش هوی 

تغییشیبفتِ اسوت کوِ    M*MGالگَسیتن، عولگش ثسظ ثِ صَست 

MG ّذف اص ایي کبس، تَلیذ ثبضذ. هبتشیس تالقی اٍلیِ گشاف هی

 .[0،01،00،00،06] تش استّبیی دقیقخَضِ

 

 پردازشالگوریتم پیشنهادی برای فاز پیش .3

دس اثتوذا   .اسوت  تنیالگَس یٍسٍد سیهبتش ذیفبص، تَل يیّذف اص ا

-min یسوبص هشثَط ثِ ّش دادُ ثب استفبدُ اص ًشهبل شیهقبد ِیکل

Max [ ُاًتقوبل هو  0ٍ1ثِ ثبص ]هبتشیس بثٌوذ یی(M)   سوپس ثوب .

ّش دٍ ًوًَوِ   يیضجبّت ث ،یٌَسیکساستفبدُ اص فشهَل ضجبّت 

-یهوو شُیوورخ یهشثعوو یسوویدس هبتش جیدادُ هحبسووجِ ٍ ًتووب 

ثوش   طوتش یث ذیو تبک ی(. دس اداهِ، ثشاMSیب  ضجبّت سهبتشی)گشدد

ِ  اص ّون،  ثِ ِیضج ّبیًوًَِ دادُ اسوتفبدُ ضوذُ ٍ    ایحذآسوتبً
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 2 

. ضوًَذ یضجبّت صفش هو  سیحذ، دس هبتش يیکوتش اص ا ّبیِیدسا

 تبیکشدُ ٍ ًْب شییتغ 0ثِ  سیهبتش شصفشیغ شیهقبد ِیکل بى،پبی دس

 .گشددیه یسبصًشهبل یضجبّت ثصَست ستًَ سیهبتش

 

 پشداصش الگَسیتن پیطٌْبدیفلَچبست فبص پیص -0ضک  

 MCLسازی الگوریتم . روش پیشنهادی جهت بهینه 4

هقوبدیش ّوش    عولگوش ثسوظ  اعوبل دس الگَسیتن پیطٌْبدی، ثعذ اص 

گشدد. ثوشای تعیویي حذآسوتبًِ ایوي     ستَى اص هبتشیس ّشس هی

هقبدیش ّش ستَى  اًحشاف هعیبسسبصی، اص تفبض  هیبًگیي ٍ ّشس

کِ ضجبّت کوتشی ثیي ًَدّبیی جشیبى  سپاست. استفبدُ ضذُ

 ضًَذ.ثِ ّن داسًذ، اص هبتشیس حزف هی

 . نتـایج 5

 0111)ًطسوت   0200اص فبی  ثجت ٍقبیعی ثوب   دس اسصیبثی ًتبیج

ثوشای  . [1،2،3،2]اسوت ذُاستفبدُ ض (سٍثبت ٍة 0601اًسبى ٍ 

ّوبی ٍة  خصیصِ هشسَم دس ضٌبسبیی سٍثوبت  06ّش ًطست اص 

 . [0،0،6]استاستفبدُ ضذُ

 

 ًتبیج حبص  اص اسصیبثی الگَسیتن پیطٌْبدی  –6ضک  

% 32.00ثٌذی سٍش پیطٌْبدی ، دقت خَض6ِک  ضثبتَجِ ثِ 

 است.

آصهَى 

 ّوجستگی

تعذاد تکشاس 

 حلقِ اصلی

تعذاد  صهبى اجشا

ّبی خَضِ

 ًْبیی

 الگَسیتن

1.0010 

 

6 01.31sec 0  سٍش

 پیطٌْبدی

1.0013 0 00.30sec 2 RMCL 

 RMCLهقبیسِ ًتبیج الگَسیتن پیطٌْبدی ٍ الگَسیتن  -0جذٍل 

( هقبیسووِ ًتووبیج سٍش پیطووٌْبدی ٍ  الگووَسیتن    0جووذٍل)

RMCL  .آصهَى ّوجستگی ّش دٍ الگَسیتن تقشیجب ثشاثوش  است

( کوتوش اص  sec 0.0تٌْوب چٌوذ ثبًیوِ)    RMCLسوشعت   است.

 0ٍ تعوذاد تکوشاس حلقوِ اصولی دس آى     است، پیطٌْبدی سٍش 

چِ کِ ثبع  ثشتشی سٍش پیطٌْبدی ًسوجت  آىاهب ثشاثش است. 

ّبی ًْوبیی اسوت   گشدد، تعذاد خَضِهی RMCLثِ الگَسیتن 

تش ایي پبییيدٌّذُ دقت ًطبى ثَدُ ٍ عذد چْبس RMCLکِ دس 

  .ثبضذهیًسجت ثِ الگَسیتن پیطٌْبدی  سٍش
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Abstract: In this paper, we analyses an infeasible interior-point algorithm with full NT-steps for 

semidefinite optimization and consider its complexity results. 

Keywords: Semidefinite optimization, Infeasible interior-point method, Primal-dual method. 

1.  INTRODUCTION 

Semidefinite optimization problems  are convex 

optimization  problems over the intersection of an affine 

set and the cone of  positive semidefinite matrices. SDO 

arises in many scientist and engineering fields. 

For a comprehensive study of interior-point methods for 

semidefinite optimization (SDO) we refer to [5] and to 

[3, 6] for application of (SDO). In 2006, Roos [4] 

introduced an infeasible IPM for solving LO which uses 

intermediat problems. The auther proved that the 

complexity of the algorithm coinsides with the best 

known iteration bound for infeasible interior-point 

(IIPMs). In 2009 mansouri extends it to (SDO)[1]. 

Here, we present a slightly different algorithm by 

modifying the feasibility step of the algorithm in [1]. We 

show analytically that iteration bound coinsides with the 

best known iteration bound.  

2.  THE CENTRAL PATH AND THE NEW SEARCH 

DIRECTIONS 

A.  IPMs  

We consider the SDO problem in standard form: 

  min {C                         },  (P) 

Where each      ,      and     . Here we 

use     to denote the set of all     symmetric 

matrices. 

The dual problem of (P) is given by 

        max{  y: ∑   
 
     +S=C,    }        (D) 

The optimality condition for (P) and (D) can be written 

as follows. 

                                
       ∑   

 
                                            (1) 

                                   
The basic idea of primal-dual IPM is to replace the 

above complementarity condition (    ) by the 

parameterized equation        
                                     

∑  

 

   

                                                    

                            
Where   denote the identity matrix.  

It is well-known that the parameterized system has a unique 

solution ( ( )  ( )  ( )) for every    

The limits       ( ( )  ( )  ( )) exists and is a 

solution of system (1) [2]. The set of all solutions 

( ( )  ( )  ( )) give a homotopy path which is called the 

central path of (P) and (D). 

B.  IIPMs 

As usual for IIPMs, we use the starting point as in [1] that 

one knows a positive scalar   such that          for 

some optimal solution (        ) of (P) and (D), and the 

initial iterates is (        )     (     ).  

To approach our aim we recall the main ideas underlying 

the algorithm in [1]. For any   with      , we consider 

the perturbed problem (  ) to be defined by 

       min  (       
 )    

                                  (   
 )               (  )      

                             
 Where   

 and   
  are the initial residual matrices: 

(   
 )                              

  
    ∑  

 

 

   

                      

and its dual problem (  ) to be given by 

           max     (       
 )   

           s.t.      ∑   
 
              

         (  ) 

     

If (P) and (D) be feasible, the perturbed problems satisfies 

the interior- point condition (IPC) i.e., there exist a feasible 

point (     ) for (  ) and (  ) with      and     , so 

their central path exists, meaning that the system  

                        (   
 )                     

   ∑   
 
            

                                         ( )                

                                     
has a unique solution. A direct application of Newton 

method to the system (2) with   (   )  leads to the 

following system for the feasibility step (           ): 

                        (  
 )                  

        ∑     
 
            (  

 )                               (3) 
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                          =        

Where   (   )  and    
 

 { 
 

   
 

 }
 

 

 
 

 

 . 

We measure proximity of iterates (     ) to the  –centers 

of the perturbed problems (  ) and (  ) by the 

quantity 

 (     )   ( )  
 

 
||     ||

 

  

Where 

   
 
     

 

√ 
              

The new point                         

    is feasible for perturbed problem. Since there is no 

guaranty that the new iterates are within the region where 

the Newton process is quadratically convergent, so a 

limited number of centering steps are applied to produce a 

new point (        ) by computing the centering step 

from system (3). 

In this paper we represent a slightly different algorithm 

obtained by changing the definition of the feasibility step 

via replacing the third equation in system (3) by 

          =     
We now summarize the steps of the algorithm as 

Algorithm 1 below. 

C.  Algorithm 1 

 

 
 

D.  Analysis of algorithm 

 

We introduce the scaled version of search directions      

and      as follows  

  
 
 

 

√ 
                  

 
 

 

√ 
         

We can rewrite new system (3) 

                            
 
 

 

 
  (  

 )                 

 ∑
    

√ 

 
            

 
 

 

√ 
     

                                                               

 

        
 
    

 
    . 

We introduce 

   
 

 
 

 
(  

 
  

 
   

 
  

 
)  

Lemma 1. Let      and    . Then the iterates  

(        )  are strictly feasible if  

(   )      
 

    

Lemma 2. Let (   )      
 

     Then one has 

 

  (  )  
 ( )(  ( )  (   )√ ( ( )   ))

√(   )((   )    ( )  ( ) )
 

Where 

    ( )  ( )    √     and  

 

 ( )  
 

 
√   

 
      

 
          

 

At this stage, we choose 

  
 

  
  and   

 

  
  

Theorem 1. If (P) and (D) have optimal solutions 

(        ) such that a            then after at 

most 

      
        

     
      

   

 
  

Iteration the algorithm finds an  -optimal solution of (P) 

and (D). 

E.  Conclusion 

We have analyzed an IIPMs with full NT-step that differs  

from others algorithms, which presented so far, by 

definition of the feasibility step. The result of polynomial 

complexity,  (     (
 

 
))    coincide with the best known 

one for infeasible interior-point methods. 
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 برگرزمعادله توزیعی  بهینه برای حل مسئله کنترل اکارروش محاسباتی 

 m.shafa@modares.ac.ir،تربیت مدرسریاضي، دانشگاه   گروه دانشجوي كارشناسي ارشد ،*مریم شفا

 eslahchi@modares.ac.ir،تربیت مدرسریاضي، دانشگاه  گروه عضو هیأت علمي  محمدرضا اصالحچي،

استخراج  جا كه از آن د.نباش يممعادالت با مشتقات جزئي  مربوط بهي توزیعدسته مهمي از مسائل كنترل بهینه  چکیده:

هاي عددي كارا و مؤثر براي این مسائل از اهمیت  ، معرفي روشباشد يمبراي معادالت با مشتقات جزئي دشوار  گيهینبشرایط 

به دلیل این كه تركیبي از روش طیفي و روش شبه  باشد. يماز این معادالت معادله برگرز  اي نمونه اي برخوردار است. ویژه

رسد، در پي آن هستیم كه از این روش براي رسیدن به  يهاي مناسبي م به جواب توزیعيهینه حل مسائل كنترل بطیفي در 

 معادله برگرز استفاده كنیم. توزیعيمسئله كنترل بهینه قابل قبول در مورد  هاي جواب

 روش شبه طیفي و معادله برگرز، روش طیفي معادالت با مشتقات جزئي، ،توزیعي كنترل بهینهکلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده

 

 مقدمه .1

برگرز یکي از معادالت اساسي در فیزیک سیاالت   ي معادله

 9191و در سال    باشد. این معادله اولین بار توسط بیتمن مي

بر    ي برگرز كه به خاطر تحقیقات گسترده بررسي شد. در حالي

 .[1ود ]ش ميروي آن به عنوان معادله برگرز شناخته 
 

 فرمول بندی مسئله کنترل .2

اي درنظر بگیرید كه به ناحیه همبند  را به گونه xمتغیر فضایي

با مرز به اندازه كافي     nبعدي-   nدر فضاي    كراندار 

  هموار یک    Tچنین فرض كنید  ، تعلق داشته باشد. هم     

 ، یي  دهنده زمان نها عدد حقیقي مثبت و نشان

  (0, )Q T 0)و, ) T   شود. در نظر گرفته 

)2 فضاهاي ) H L  1  و

0 ( ) V H  را در نظر بگیرید

 باشد. یک فضاي باناخ مي V  یک فضاي هیلبرت و  Hكه 

این  [2و6]براي معرفي مسئله كنترل توزیعي از معادله برگرز 

     معادله را به صورت

  t x xxy yy y h u in Q                        (9)  

  همراه با شرایط مرزي و اولیه

( , ) 0,   y x t on                  (2)
 

0( ,0) ,    y x y on                                        (3)  

2، (9) معادله  در نظر بگیرید. توجه كنید كه در

0 ( ) y L 

)2  ، یک تابع معلوم )h L Q نیروي توزیعي خارجي

  كننده بر واحد جرم و  عمل  .باشد پارامتر ویسکوسیتي مي   

فرض كنیم   z x t    خواهیم  حالت مطلوبي باشد كه مي

صورت  ، در این تا حدامکان به آن نزدیک شود جواب معادله

 باشد تابعي معیار زیر را كه از نوع توابع هدف مسائل تعقیب مي

 گیریم: ، درنظر مي  [4]

2 2

2 2

( ) ( )

1
( )

2 2


  

L Q L Q
J u y z u                   (4 )  

جمله اول در تابعي فوق جریمه انباشته از اختالف حالت بدست 

هاي وابسته  مطلوب و جمله دوم مربوط به انرژيآمده و حالت 

 .به متغیر كنترل است

  ق توجه كنید كه در معادله فو وزن مربوط به هزینه متغیر     

ارزش انرژي   توان اي كه با تنظیم آن مي گونه ، به باشد كنترل مي

 .شده را در مسئله در نظر گرفت كنترلي مصرف 

فرض كرده    عه  را زیرمجمو   در ادامه بحث براي سادگي 

بازه     گیریم را براي آن در نظر مي. 
 

 حل مسئله کنترل .3

به یک توزیعي ایده اصلي این روش تبدیل مسئله كنترل بهینه 

باشد. این كار با استفاده از  معمولي ميمسئله كنترل بهینه 

است. در  سازي بعد مکان انجام شده  گسسته روش طیفي براي

مرحله بعد مسئله كنترل بهینه معمولي با استفاده از روش 

براي این منظور   گردد. ، سپس حل مي طیفي گسسته شده شبه

بازه    T به بازه    شود. ميانتقال داده 

( , ) ( ) ( )Ty x t L t A x                                 (1)  

( , ) ( ) ( )Tu x t L t B x                                (6 )

( , ) ( ) ( )Th x t L t H x                                  (7)  

( , ) ( ) ( )Tz x t L t Z x                                   (8)  
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 2 

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

Nx x x  

)كه طوري به ) 2 ( ) n nx sin x  كه در آن  
n n    

,1براي , n N   [3] و با ویژگي تعامد زیر 

1

0
( ) ( ) 0,        i jx x i j                             (1)  

ي  با انتخاب توابع ویژه (2) ي رابطهو 

( ) 2 ( ) n nx sin x  جا  در این خود برقرار است. خودبه

( )L t هاي درونیاب الگرانژ مبتني بر  اي چندجمله هاي پایه

 بازه زمانيدر  [9]     لوباتو-گاوس-لژاندر   نقاط  1,1 و  دباش مي 

D  ماتریس عملگر مشتق( )L t .( 8)-(1جایگذاري ) با است

( و كالوكیت 1) امد( و استفاده از ویژگي تع4)-(9در روابط )

 آید: ميبدست  لوباتو-گاوس-لژاندر( در نقاط 9) كردن معادله
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 . نتـایج 4

 اولیه زیر در نظر بگیرید: هاي اده( را با د4)-(9مسئله )

     01, 1, 0.01, , , 0, sin 4       T h x t z x t y x

م ده  ر بدس ت آ ی  مقادیر ارائه شده براي تابعي معیار به صورت ز

 است:
 

     مقادیر مربوط به تابعی هدف : 1جدول 

 J     پارامترهای گسسته سازی

N=91,M=91 181489 

N=91,M=91 181471 

N=21,M=21 181463 

 

نمودارهاي كنترل و حالت بدست آمده براي یک تعداد مشخص 

 از نقاط شبکه به این صورت بدست آمده است:

 

 
نمودار حالت بدست آمده برای  :1شکل  20, 20N M 

 

 

 
بدست آمده برای  کنترلنمودار  :2شکل  20, 20N M 
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Periodicals: 
[1] B. Fornberg. A Practical Guide to Pseudospectral Methods. 

Cambridge University Press, 1998. 

 

[2] F. Yilmaz, and B. Karaszen. ”Solving Optimal Control Problems 

for the Unsteady Burgers’ Equation in COMSOL Multiphysics.” 

Computational and Applied Mathematics, (2011): 4839-50. 

[3] I. Sadek, and M. A. Bokhari. ”Optimal Control of a Parabolic 

Distributed Parameter System Via Orthogonal Polynomials.” 

Optimal Control Applications and Methods, no. 3 (1998): 205-

13. 

 

Books: 
[4] Donald E. Kirk. Optimal Control Theory: An Introduction. 

Dover Publications, 2004. 

 

Dissertations: 
[5] L. C. Smith III. ”Finite Element Approximations of Burgers 

Equation with Robin’s Boundary Conditions.” Virginig 

Polytechnic Institute and State University, thesis 1997. 

[6] S. Volkwein. ”Mesh Independence of an Augmented Lagrange-

SQP Method in Hibert Space and control Problems for the 

Burgers’ Equation.” Berlin, thesis 1997. 

230



 
 

 

 1 

 با در نظر گرفتن عدم قطعیتموجودی -ارائه مدل ترکیبی مکان یابی

ایشاى  ،قضٍیي آصاد اسالهی، ٍاحذ ، داًطگبُصٌبیغ هٌْذسی گشٍُ داًطجَی کبسضٌبسی اسضذ  ،* هشین ثْشاهی
ma_bahrmi.industrial83@yahoo.com 

 seifbar@yahoo.com ایشاى ،قضٍیي آصاد اسالهی، ٍاحذ داًطگبُ ػضَ ّیئت ػلوی گشٍُ هٌْذسی صٌبیغ، ،هْذی سیف ثشقی

  چکیذه:

ٍ... دس پبیبیی تسْیالت صًجیشُ تبهیي ثِ دالیلی ًظیش فجبیغ عجیؼی، حوالت تشٍسیستی، اضتجبُ ًیشٍی کبسضشایظ آة ٍ َّایی 

قغؼیت ّبی هَجَد دس اصایٌشٍ دس ٌّگبم اخز تصویوبت استشاتژیک هی ثبیست حتی االهکبى ػذم، ػذم قغؼیت ٍجَد داسد

دس ایي هیبى ػذم  دًیبی ٍاقؼی سا هذ ًظش قشاس داد تب دس ٌّگبم سخذاد آى، سیستن ثب کوتشیي صیبًی ثِ کبسکشد خَد اداهِ دّذ.

گیشد کِ دس آى ثب حزف فشض کبسکشد سبلن ٍ دائوی تسْیالت صًجیشُ تبهیي ثذًجبل ثش هیای سا دس تبهیي حَصُ قغؼیت سغَح

ّضیٌِ ثبثت دس صًجیشُ تبهیي ثب دس ایي پژٍّص ثِ هذلسبصی ػذم قغؼیت الیِ ّبی تبهیي کٌٌذُ لزا ثبضذ.یبفتي پبسخی پبیب هی

، اًجبسّب، تَصیغ کٌٌذگبى ٍ تَلیذ کٌٌذگبى یي ضبهلصًجیشُ تبهپشداختِ ضذُ است. دس ایي هسیش اص هسئلِ ٍ ظشفیت هحذٍد 

ی هکبى یبثی پبیبی تسْیالت ثب هیٌیون کشدى ّضیٌِ ّبی هَجَد دس پی اًتخبة صیش ایي هسئلِاین. کٌٌذگبى ثْشُ جستِهصشف 

هی ثبضذ. تَصیغ کٌٌذگبى ٍ کسشی اص تقبضبی آًْب ، اًجبسّب ٍ تَلیذ کٌٌذگبىى ّبی کبًذیذ جْت تؼییي هکبى هجوَػِ ای اص هکب

  ٍ ًتبیج اسائِ هی گشدد. ثب ًشم افضاس گوض حل ضذُهذل 

 صًجیشُ تبهیي، ػذم قغؼیت، هکبى یبثی پبیبی تسْیالت، سٌبسیَسبصی کلمات کلیذی:

   مقذمه .1

تَجِ ثِ ضشایظ سقبثتی هَجَد دس دس ػصش حبضش، ثب 

ثبصاس، سبصهبًْب هَظفٌذ هحصَالت هتٌَع سا ثب تَجِ ثِ 

دس خَاست هطتشی، دس دستشس ٍی قشاس دٌّذ. اص 

کیفیت ثبال ٍ خذهبت سسبًی  عشفی توبیل هطتشی ثش

ٍ تغییشات سشیغ اقتصبدی ٍ فطبس سقبثتی ثِ هَقغ 

فضایٌذُ ثبصاس، ضشکت ّب سا هلضم کشدُ کِ سٍی 

لجستیک ٍ صًجیشُ تبهیي یکپبسچِ، توشکض کشدُ ٍ ثِ 

آى سٍی آٍسًذ. ثٌبثشایي عشاحی صًجیشُ تبهیي هٌبست 

ٍ کبسا ثب دس ًظش گشفتي ایي هغلت کِ اهشٍصُ 

استشاتژی تَلیذ ٍ تَصیغ ثشای هطتشی ثسیبس هَسد 

تَجِ قشاس گشفتِ است اص اّویت صیبدی ثشخَسداس هی 

تقبثل اجضای هختلف ثبضذ. ثذلیل پیچیذگی سٍاثظ ه

ّبی صًجیشُ تبهیي، صًجیشُ تبهیي دس هؼشض سیسک

ای قشاس داسد کِ اهش تصوین گیشی سا ثشای گستشدُ

کٌذ ٍ هذیشاى ثِ یک هسئلِ چبلص ثشاًگیض تجذیل هی

ّوچٌیي سٍی کبسایی ٍ اثش ثخطی صًجیشُ ّبی تبهیي 

اثش گزاس هی ثبضذ. لزا عشاحی صًجیشُ تبهیي هشثَط ثِ 

ّبی ٍاقؼی ٍ دس ًظش گشفتي ضشایظ ػذم حبلت 

قغؼیت هَسد تَجِ قشاس گشفتِ اًذ ٍ ًیبص ثِ ثشسسی ٍ 

 هغبلؼِ ثیطتش داسد. 

 بخش یک .2
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 بخش دو .3

هذل هَسد ًظش ثب ًشم افضاس گوض حل ضذُ ٍ ًتبیج دس جذٍل صیرش  

 ًطبى دادُ ضذُ است.

 تبثغ ّذف ثْیٌِ I J M K ضوبسُ

1 6 2 2 1 1595732 

4 10 4 3 2 1812494 

7 15 4 3 3 2667895 

10 19 5 4 3 3914639 

11 28 7 4 3 5355345 

 

 
 

 . نتـایج 5

یبثی پژٍّص حبضش تالضی ثَد دس جْت تَسؼِ ادثیبت هکبى

کٌٌذُ ی تبهیيتسْیالت کِ ثب دس ًظش گشفتي ػذم قغؼیت الیِ

دس ایي ساستب ثب افضٍدى الیِ تَلیذکٌٌذگبى هغشح گشدیذ. 

)کبسخبًجبت( ٍ اًجبس ٍ دس ًظش گشفتي ّضیٌِ ًگْذاسی هحصَالت 

دس تسْیالت تَصیغ کٌٌذُ ٍ ػذم قغؼیت دس سغَح تَصیغ ٍ 

یبثی تسْیالت ثب اًجبس ثِ هذل ّبی قجل ثِ تَسؼِ هذل هکبى

 ّضیٌِ ثبثت ٍ هحذٍدیت چٌذ سغحی پشداختِ ضذُ است. 

سبصی ل ایي ادغبم دستیبثی ثِ هذلی ثب ّذف کویٌِهبحص

ّبی حول ٍ ی ثبثت تسْیالت ٍ هتَسظ ّضیٌِهجوَع ّضیٌِ

ًقل ٍ ّضیٌِ ًگْذاسی هی ثبضذ. دس هذل هَسد هغبلؼِ احتوبل 

خشاثی تسْیالت تَصیغ ٍ اًجبس ٍ هحذٍدیت ظشفیت تسْیالت 

سٌبسیَ سبصی تَلیذ، اًجبس ٍ تَصیغ، هب سا ٍاداس ثِ استفبدُ اص سٍش 

 ثوٌظَس لحبػ کشدى حبالت هختلف خشاثی تسْیالت ًوَد.

صهیٌِ تحقیقبت ثسیبسی دس حَصُ صًجیشُ تبهیي ثب دس ًظش 

گشفتي ػذم قغؼیت ٍجَد داسد کِ هی تَاى دس تحقیقبت آتی اص 

تَاى ثِ هَاسد ریل اضبسُ آًْب استفبدُ ًوَد کِ اص آى جولِ هی

 ًوَد.

 ّبی حول ٍ شیبثی ٍسیلِگیشی  دس هَسد هسیتصوین

 ًقل دس هذل 

  ٍاسد کشدى هجبحث هَجَدی هبًٌذ سفبسش اقتصبدی

 ٍ ّضیٌِ ّبی سفبسش دس هذل 

  ٍ لحبػ ًوَدى احتوبل خشاثی ّوضهبى تَلیذ، اًجبس

 تَصیغ کٌٌذگبى

  ٍاسد کشدى افق صهبًی دس هذل دس جْت حزف فشض

 سبدُ سبص خشاثی دائوی تسْیالت

  تقبضب ثب فشض ػذم قغؼیت دس ًظش گشفتي ًَسبًبت

 تقبضب )تقبضبی احتوبلی یب تقبضبی فبصی(
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با استفاده  مكانيابي خط در صفحه اي با نرم مستطيلي و وزنهاي مثبت و منفي

بهينه سازي پرندگان الگوريتماز   

  mehdi_golpa84@yahoo.comتهران دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات ،دانشجوي دكتري،*گلپايگانيمهدي 

 تهران  دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات ،دانشجوي دكتري ،××مراديهاله 

ند و فاصله مكانيابي خط  در صفحه وقتي متقاضيان داراي وزن مثبت يا منفي هستاين مقاله ما به بررسي مساله در  :چكيده

دنبال يك خط راست در  مكانيابي خط در صفحه بهدر مساله  . اندازه گيري مي شوند، مي پردازيم 1lاز نرم ها با استفاده

هايي براي مساله ذكر شده در اين مقاله خاصيت. نيمم شودطوريكه مجموع فواصل وزني نقاط تا اين خط ميب مصفحه هستي

راي مساله ه وزن نقاط مثبت است را ببا توجه به نتايج به دست آمده نمي توان روشهاي مربوط به حالتي ك. مي آوريمدست به

با مقايسه . به همين دليل ما از روش بهينه سازي پرندگان براي حل اين مساله استفاده مي كنيم. كار بردبا وزن مثبت و منفي ب

نتايج براي حالتي كه نقاط داراي وزن مثبت هستند با روشهاي قبلي مشاهده مي شود كه  روش بهينه سازي پرندگان روش 

  .باشدراي حل مساله ميمناسبي ب

 مكانيابي خط، مكانيابي نيمه ناخوشايند، بهينه سازي پرندگان :كلمات كليدي

                                                           
ارائه دھنده*  

 
  مقدمه .1

ک�ه  هاي مسائل مكانيابي اسـت له مكانيابي خط يكي از شاخهمسا

در . باشـد نده به صورت يك خط راسـت مـي  در آن سرويس ده

بـه   استه ساله، يافتن يك خط راست در صفحواقع هدف اين م

نقـاط   طوريكه مجموع فواصل وزني يـا مـاكزيمم فاصـله وزنـي    

     باشـند تـا خـط مـورد نظـر     مـي  عنـوان تسـهيالت  موجود كه به

و مسـاله   اول مساله را مساله خط ميانهدر حالت . نيمم شودمي

از مسـاله  در اين مقاله ما حـالتي   .دوم را مساله خط مركز نامند

م كـه  را بررسي مي كني يليدر صفحه با نرم مستطمكانيابي خط

ــراي بقيــه   ــراي قســمتي از نقــاط تقاضــا مفيــدو ب تاسيســات ب

اين نـوع مسـائل مكانيـابي را مسـائل مكانيـابي نيمـه       .مضراست

   .نامند ناخوشايند

اين نوع مسائل وزن مثبت دادن بـه نقـاطي   يك روش براي حل 

بـه  و وزن منفـي دادن  كه سرويس دهنده براي آنها مفيد است 

متاسفانه خواصي كـه منجـر بـه الگـوريتمي     .باشدمي بقيه نقاط

 گـردد، خط با وزن مثبت مـي مناسب براي حل مساله مكانيابي 

همانطور كه در ادامه اين مقاله خواهيم ديد، براي مساله با وزن 

اين مـا از روش بهينـه سـازي    بنـابر  .مثبت و منفي برقرار نيست

براي بررسي  .كنيمبراي حل مساله استفاده مي (PSO)پرندگان

مسائل با وزن مثبت نيـز اجـرا كـرده و    را براي كارايي روش، آن

  .مي كنيمنتايج حاصل را با جوابهاي بهينه مقايسه 

  

  

  

  مدل مساله و بررسي خواص آن .2

}2,1,,{ مجموعه انديس nK=Μ  فـرض   .را در نظـر بگيريـد

ــد nEEE كني ,,, 21 K    ــد ــود باش ــهيالت موج ــه تس مجموع

)( براي هـر  كهبطوري
21

, mmm aaE =، mw ايـن نقطـه    وزن

ــد ــي باشــــ ــط . مــــ ــردن خــــ ــدا كــــ ــدف پيــــ  هــــ

)({ } 2
1221 :,: RbsxxxxL كـه  طـوري  است به ==+⊃

  :نيمم شودتابع هدف زير مي

 ( ) ( )∑
∈

=
Mm

mm LEdwLf ,  

)( كـه در آن  )( vEdLEd mLvm ,min, ي نقطــهفاصــله  =∋

  .بهينه را خط ميانه نامندخط . دهدمفروض تا خط را نشان مي

هاي مثبت و منفي را با اسـتفاده از  حال مساله خط ميانه با وزن

دهيم و خواصي را بـراي  مورد بررسي قرار مي 1l نرم مستطيلي

   :داريم .آوريماين مساله بدست مي

)( )( )({ }LEdLEdLEl mvermhorm ,,,min,1 =  

    اگر براي يكي از نقاط مفروض ،1l با استفاده از نرم : 1لم 

  باشد براي ) قائم(برحسب فاصله افقي  نيمم فاصله تا خطمي
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 2

  

) قائم(نيمم فاصله برحسب فاصله افقي تمامي نقاط نيز مي

  .است

 ،نيمم سازيجواب مساله مي L اگر خط: 2قضيه

( ) ( )∑
∈

=
Mm

mm LEdwLf  و 1S باشد و 1lهمراه با نرم ،,

2S مجموعه نقاط دو طرف خط L باشد و A  مجموعه نقاط

φ≠AS گاهباشد آن Lخط  روي U1  وφ≠AS U2.  

 ،نيمم سازيدر مساله مي :3قضيه 

( ) ( )∑
∈

=
Mm

mm LEdwLf هيچ خط بهينه ، 1lهمراه با نرم ،,

د و هيچ باشد كه فقط از نقطه اي منفي بگذرنمياي موجود 

  .نقطه مثبتي را شامل نشود

                                                           نتايج محاسباتي. 3

تـا   100مسـاله بـا تعـداد     20بر روي الگوريتم پيشنهادي را ما 

صورت تصـادفي توسـط   نقطه اجرا كرديم كه اين نقاط به 1000

]زه در با MATLABنرم افزار در  .انـد توليـد شـده   −10,10[

بـراي مسـاله    PSOنتايج حاصل از اجـراي الگـوريتم    1جدول 

ايـن نتـايج بـه    . مكانيابي خط ميانه نيمه ناخوشايند آمده اسـت 

هـا بطـور   و وزندسـت آمـده اسـت    بـه ازاي نقاط با وزن مثبـت  

)تصادفي از بازه  هاي بهينه در اين جواب. اندانتخاب شده 1,0[

هاي حاصل از الگوريتم ارائـه شـده توسـط لـي و     جدول، جواب

، نتايج محاسباتي حالتي را نشـان  2جدول .است) 1985(چنگ 

. باشـند دهد كه بعضي از نقاط مفروض داراي وزن منفي مـي مي

انتخـاب    (1,1-)صورت تصـادفي از بـازه  ها بهدر اين حالت وزن

الگوريتم را بـه ازاي  . باشدها نيز مثبت مياند و مجموع وزنشده

اجرا كرديم و متوجـه شـديم بهتـرين     2cو  1cمقادير مختلف 

05.221مقادير براي اين ضرايب،  ==cc بعد از بررسي . است

ر اسـت بـا   حاالت مختلف اينرسـي وزن نيـز دريـافتيم كـه بهتـ     

1=w كه در پايـان  شروع كرد و در هر تكرار كاهش يابد تا اين

  .رسدمي 2.0الگوريتم به مقدار 

در نظـر  n2و تعداد تكرارها nتمامي مسائل، اندازه جمعيتدر 

 2nر توقف تركيبي از حـداكثر  همچنين معيا. گرفته شده است

تكرار و نيز به تعداد
2

n
  .باشدخرين بهبود ميتكرار بعد از آ  

  

  

  

  

  

  

  

نتايج محاسباتي براي مسائل با وزن مثبت:  1جدول   

 زمان اجرا بر حسب ثانيه

 تابع ھدف

n 
شماره 
 PSO بھينه مساله

PSO بھينه 
0.1404 0.624 250.2080 250.2080 100 ١ 
0.1560 0.5772 272.1908 272.1908 100 ٢ 
1.8720 3.666 493.7580 493.7580 200 ٣ 
1.6848 3.6972 511.0572 511.0572 200 ۴ 
7.1604 9.5628 724.4253 724.4253 300 ۵ 
7.2696 8.6112 765.1210 765.1210 300 ۶ 

12.1202 22.9165 956.7910 956.8260 400 ٧ 
12.4166 20.1709 941.8428 941.8431 400 ٨ 
27.8726 35.8958 1362.3721 1362.3721 500 ٩ 
28.2314 35.7554 1262.6297 1262.6297 500 ١٠ 
40.7274 60.6063 1451.8536 1453.4562 600 ١١ 
40.1205 57.5175 1486.2706 1491.5860 600 ١٢ 
81.7215 96.6426 1731.8869 1731.8869 700 ١٣ 
80.7301 89.7629 1806.0985 1806.0985 700 ١۴ 

142.6807 123.1627 1904.6330 1904.6330 800 ١۵ 
148.2479 122.0239 2014.9389 2014.9389 800 ١۶ 
250.4336 170.1970 2265.9542 2265.9542 900 ١٧ 
226.1654 162.3233 2301.0490 2301.0490 900 ١٨ 
353.1310 230.5538 2533.7969 2533.7969 1000 ١٩ 
368.7780 245.0619 2331.2504 2331.2504 1000 ٢٠ 

  

  نتايج محاسباتي براي مسائل با وزنهاي مثبت و منفي :2جدول

زمان اجرا بر 
 حسب ثانيه

 

 
n 

شماره 
 مساله

0.9060 13.1870 19.8826 100 1 
0.7590 0.7532 -97.2304 100 2 
5.8200 12.0486 -16.9791 200 3 
5.4090 7.4428 -14.4919 200 4 

19.4410 2.3115 -87.2657 300 5 
14.7670 14.8150 37.1289 300 6 
42.6550 0.4515 -140.7843 400 7 
19.2170 15.8218 31.8513 400 8 
68.3840 12.4668 33.8027 500 9 
62.8340 19.4067 80.5698 500 10 
96.9360 18.9911 45.4740 600 11 

111.1210 16.4419 -92.0364 600 12 
162.7330 15.1576 -15.7972 700 13 
154.8780 15.6377 25.9611 700 14 
215.4360 3.3558 -207.2400 800 15 
232.5210 25.5963 34.0727 800 16 
342.8510 25.7376 1.2054 900 17 
318.2850 25.5924 91.1236 900 18 
399.4750 25.3896 -18.5607 1000 19 
446.4310 22.8659 -83.3468 1000 20 

  

 راجعم .4
[1] G.O. Wesolowsky, Location of the median line forweighted 
points,Environment andPlanning, A7, 163-170, 1975 
[2] J.G. Morris and J.P. Norback, A simple approach to linear 
facility location, Transportation Science, 14(1):1-8, 1980 
[3] J.G. Morris and J.P. Norback, Linear facility location –
solving extensions of the basicproblem, European Journal of 
operational Research, 12:90-94,1983. 
[4] N. Megiddo and A. Tamir, Finding least-distance lines, 
SIAM J. on Algebraic and Discrete Methods, 4(2):207-211, 
1983. 
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 مقدمه.1

 رفتار  بازده سهام یکی از موضوعات مورد توجه و مهم در بورس

از این رو،به منظور جلب اطمینان  ]1[اوراق بهادار تهران است.
سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان،باید ارزیابی صحیحی از 
عملکرد شرکت ها به تعیین ارزش انجام و انتظارات آنها از 
دریافت بازده مناسب حاصل از عملیات سودآور واحد تجاری 

و سرمایه گذاران با استفاده از ارزیابی عملکرد مالی فراهم شود. 
ه سهام و خرید سهام  شرکت ها،اقدام به پیش بینی بازد شرکت
و  های مالی نظیرنسبت معیارها ،ارقامی این در]2.[نمایدمذکور

ارزیابی جهت  عیارهای شناخته شده ایممتغیرهای بنیادی 
داده یکی از محدودیت های  ]1.[می باشند شرکت ها عملکرد

فقط  جهت ارزیابی عملکرد شرکت ها این است که مالی های
می توانند یک بخش از عملکرد سازمان را نشان دهند اما 

توانند کارایی عملیاتی یا تکنیک تحلیل پوششی داده ها می 
مالی  مدیریتی سازمان را با متغیرهای برگرفته از نسبتهای

DEA تکنیک  ]3[.محاسبه نماید
یک روش بررسی با مدل ، 2

ست و کارایی نسبی واحد های اهای برنامه ریزی  ریاضی 
نسبت های ]4[همگون را در مقایسه با یکدیگر ارزیابی می کند.

یک مولفه در صورت و یک مولفه در مخرج خود به کار مالی،
می تواند ترکیبی از چند مولفه در صورت و   DEAمی برد اما 

این رو با تجمیع مولفه ها،نمره مخرج خود داشته باشد.از 
به هر واحد مورد بررسی اختصاص "کارایی"واحدی را به نام 

و  CCR به دو نوع مدل، DEA مدل های اصلی ]5[ می دهد.

BCC  .مدل های یکی از محدودیت های ]3[ تقسیم می شوند 

                                                           

 اتتبارائه دهنده و مسئول مکا** 
2 Data Envelopment Analysis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

امتیاز کارایی یک، برای چندین  ،اعالم همزمان مذکور سنتی
مدل های سوپر ] 5[میباشد. 3(DMU) واحد تصمیم گیرنده

 1993یکی از مدل های پیشنهادی در سال  DEAکارای 
توسط اندرسون و پترسون، جهت بهبود وضعیت مدل های 

می باشد، که در واقع عالوه بر محاسبه امتیاز DEA تکنیک 
رتبه بندی  کارایی برای واحدها ، به طور همزمان، توانایی 

، کارا محسوب می 1یی که با احتساب امتیاز کارایی  واحدها
با استناد به پیشینه ]3[.شوند را نیز نسبت به هم دارا می باشد

تحقیق معدود تحقیقاتی به طور سیستماتیک به بررسی رابطه 
و شاخص های DEA بین سنجش کارایی واحدها با تکنیک

 شدیم بهلذا در این پژوهش برآن ] 7،6،4[.مالی پرداخته است
مدل های ابر با استفاده از شاخص های حسابداری و با تکیه بر 

،به بررسی عملکرد مالی شرکت های دارویی و  DEA کارای
 .رابطه آن با بازده سهام این شرکت ها بپردازیم

 متدلوژی تحقیق.2
شرکت دارویی پذیرفته شده در  27به منظور ارزیابی عملکرد 

 23به روش حذف سیستماتیک  بورس اوراق بهادار تهران که
از فرم پوششی مدل ابرکارایی تحت  شرکت انتخاب گردید،

استفاده  DEAتکنیک  بازده به مقیاس ثابت ماهیت ورودی
و با  آورده شده است(  1مدل شماره ) فرم آن در که پشد

با  پس از آن،تحلیل خواهد گردید. GAMSاستفاده از نرم افزار 
ابطه عملکرد هر شرکت با بازده سهام آتی بررسی رآزمون فرضیات به 

 ه شرح زیر می باشد.بفرضیات پژوهش .خواهیم پرداخت آن

                                                           
3decision making  unit 

سنجش کارایی مالی شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با 

 سهام بازده و بررسی رابطه آن با  DEAاستفاده از مدل های ابر کارای تکنیک 

 K_shahroodi@yahoo.com، دانشگاه آزاد اسالمی رشت، مدیریت، عضو هیأت علمی دانشکده کامبیز شاهرودی

 Faimafaraghnia@yahoo.com،فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ـ مالی،دانشگاه آزاد اسالمی رشت،فاطمه فراق نیا

 ,bmi_nosrati@yahoo.comالتحصیل کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی ـ مالی،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات ساوه،بیژن نصرتی برندق، فارغ 

 ka.cpa2012@yahoo.comدانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه تهران، استادیار گروه حسابداری،دانشگاه آزاد اسالمی رشت،کیهان آزادی 

با توجه به اهمیت رفتار بازده سهام در بازارهای مالی ،هدف از پژوهش حاضر ارزیابی عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق   چکیده:

رابطه آن با بازده سهام این و بررسی DEA تکنیک "فرم پوششی مدل ابرکارایی تحت بازده به مقیاس ثابت ماهیت ورودی"بهادار تهران با استفاده از 

.که به را تشکیل می دهدجامعۀ آماری پژوهش  1387-13891شرکت داروئی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه ی زمانی27.شرکت هاست

میانگین امتیاز کارایی شرکت های دارویی در بازه زمانی  پژوهش نشان داد که نتایج شرکت به عنوان نمونه انتخاب شد، 23روش حذف سیستماتیک 

بوده و شرکت فراورده های تزریقی ایران و زهراوی به عنوان کاراترین واحدها محسوب می باشند، پس از  1869،  1877، 1885، به ترتیب  1389-1387

و پس از آن،جهت بررسی رابطه عملکرد جاری  اسمیرنوف تایید شد –وف نرمال بودن توزیع داده ها با آزمون کلمگر، DEAتعیین امتیاز کارایی حاصل از 

مورد بررسی قرار گرفت، نتایج بیانگر وجود رابطه  استیودنت Tهر شرکت با بازده سهام آتی آن،  فرضیات پژوهش با آزمون همبستگی پیرسون و آزمون 

شان داد.و بازده سهام شرکت های کارا از بازده سهام شرکت های ناکارا بیشتر نمی را ن DEAمعنادار بین بازده سهام و امتیاز کارایی حاصل از تکنیک 

 باشد.

 ارزیابی عملکرد، تکنیک تحلیل پوششی داده ها،مدل های ابر کارا، بازده سهام، شرکت های دارویی:کلمات کلیدی
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  تجزیه و تحلیل از روش بین کارایی نسبی شرکت های دارویی(DEA ) 

 و بازده سهام این شرکت ها رابطه معنادار وجود دارد.
  بازده سهام شرکت های دارویی کارا از بازده سهام  شرکت های

دارویی ناکارا بیشتراست.

در DEA حاصل از  جهت آزمون فرضیه های تحقیق،کارایی
سهام شرکت های دارویی با بازده  (1389-1387)سال های 

 مورد بررسی قرار گرفت. ( 1391-1388)برای  سال های 
 شکل شماره یک مدل پیشنهادی تحقیق را نشان می دهد:

 

  گرفته برسهام، بازده با آن رابطه بررسی و DEA  مدل (1شماره) شکل

 (2831) همکاران و دادخواه و (1121) بکالی ، (1122) آوکیران مقاالتاز

. 

 
 ایجنت.3

مساله اصلی پژوهش حاضر،لزوم ارزیابی عملکرد شرکت ها به 
منظور بررسی رابطه و پیش بینی بازده سهام می باشد.با توجه 

نتایج پژوهش های متعدد نشان می دهد که تکنیک به اینکه 
DEA ، مکملی برای شاخص های مالی در مقوله سنجش

در این پژوهش بر آن شدیم به ارزیابی  ،کارایی می باشد
و  DEAعملکرد شرکت های دارویی با استفاده از تکنیک 

نتایج نشان داد، به طور بپردازیم.  بازده سهامبا آن بررسی رابطه 
یانگین امتیاز کارایی این شرکت ها در بازه زمانی خالصه م

بوده و شرکت فراورده  1869،  1877، 1885، به ترتیب  1389-1387
های تزریقی ایران و زهراوی به عنوان کاراترین واحدها معرفی 
شدند، همچنین بررسی آزمون فرضیات نشان داد که بین امتیاز 

رابطه مثبت و و بازده سهام  DEAکارایی حاصل از تکنیک 
معنادار وجود دارد،و بازده سهام شرکت های کارا از بازده سهام 

همچنین نتایج نشان داد شرکت های ناکارا بیشتر نمی باشد، 
شرکت های دارویی که مدیریت منابع بیشتری داشته اند کارا تر بوده 

 می گردند.موجب رضایت سهامدارانشان  ،و با افزایش درآمد شرکت
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 ریزی تصادفیبا استفاده از برنامهتسهيالت  پویا یابی تصادفیمکان
 ali_gholinejad68@yahoo.com عالی سجاد مشهدموسسه آموزش ،ارشد صنایع، دانشجوی کارشناسی*دوین نژاد  علی قلی

 katayun.abedzadeh@gmail.comعالی سجاد مشهدموسسه آموزش ،ارشد صنایعکارشناسی دانشجوی ،**کتایون عابدزاده قوچانی

 reza.sadeghi@imamreza.ac.ir مشهد المللی امام رضا)ع(دانشگاه بین افزارنرمدانشجوی کارشناسی ارشد  ،رضا صادقی

 hamidzadeh92@gmail.comجواد حمیدزاده، استادیار گروه کامپیوتر موسسه آموزش عالی سجاد مشهد، 

برای هر سازمان یک تصمیم مهم و  مجموعه،ی زیرها یا انبارهاتسهیالتی نظیر کارخانه و شرایط دسترسی تعیین مکان :چکیده

دهد، تابعی از محل ای از قیمت کاالی عرضه شده را تشکیل مینقل که غالبا بخش عمدهوهای حملاستراتژیک است. هزینه

ناگونی تاکنون ارائه شده است که عموما به صورت های گوها، روشباشد. برای تعیین مکان بهینه این طرحهای مذکور میطرح

الی، ی زمانی متودورهو یا چندین درمحیط تجارتی امکان برآورد پارامترهای تاثیرگذار برای یک باشند. )غیرتصادفی( می معین

را با در نظر مدلی کا، های موجودبررسی مدلتالش خواهد شد تا براساس  این پژوهشدر  .کاری دشوار و دور از تصور است

یابی تصادفی پویا تسهیالت شناخته شده که به مدل مکان ،های زمانی مختلف ارائه گردددوره در برای تقاضا قطعیتگرفتن عدم

مدل  های تصادفی بکار گرفته شده است کهتریزی با محدودیریزی تصادفی و همچنین برنامهدر این راستا از برنامه است.

-ریزی استاندارد میهای برنامهقابل حل با بکارگیری آخرین الگوریتم و یا روش م تانماییمعین تبدیل میتصادفی را به مدل 

 گردد.در شرایط واقعی، کارایی آن بررسی می در محیط متلب و سازی مدل و حل آندر ادامه با پیاده .باشد

ریزی تصادفی، برنامهسازی تصادفی، قیود تصادفی، مدلپویا یابی تصادفییابی، مکانمساله مکان کلمات کلیدی:

   مقدمه .1

-عدمگرفتن با در نظر 1یابی تصادفی تسهیالتمساله مکان در 

، سععی  گیری آنرو همچنین نقاط قرا تقاضا میزان قطعیت در

نقعاط   همچنعین هعا و  مکعان بعه  تسعهیالت  در تخصیص بهینه 

نمعودن هزینعه و مسعافت    تقاضا به تسهیالت در جهت حعداقل 

 و [5-2]تقاضاهای احتمعالی  ارضا کردن هزینهحداقل، [1]کلی

قرارگیعری  مکعان  تصعادفی بعا   هاتقاضا ارضانه کردن هزیحداقل

بعا   2یابی پویای مکاندر مساله .[6]باشدمی ،مشتریان تصادفی

در ریعزی  چنعدین دوره برنامعه  تسعهیالت در   یعابی مکانهدف 

 بعا و  [7]ارضعا حعداک ر تقاضعا    و هعا ینهکردن هزحداقل جهت

انایی تعطیلی تسهیالت تو باشد کهمی، [8]مالی هایمحدودیت

یعابی  در مسعاله مکعان   .[10-9]دارندرا  موقت برای چند دوره

 ی زمعانی با درنظر گرفتن چندین دوره 3تصادفی پویا تسهیالت

تعوان  معی تعا حعد زیعادی     قطعیعت را ععدم با تقاضای تصادفی، 

نظعر  بعا در  هعا یعابی انبار مکعان بعرای  رویکرد این . نمودکنترل 

ودی و انتقال در رابطه با تولید، موج گرفتن تقاضاهای تصادفی

یعابی جهعت   مکعان  و [11]دوره زمعانی ها درچندین به مشتری

 [12]مختلععفزمععانی  هععایدورهدر ذخیععره کانتیرهععای خععالی 

بعا در نظعر گعرفتن    [12]مدل ارائه شعده در است.  شدهبررسی 

                                                           
1 Stochastic facility location problem 

2 Dynamic facility location problem 

3 Stochastic Dynamic facility location problem 

قطعیت و ایجعاد  شرایط عدم کنترلتقاضای تصادفی، سعی در 

 ،باشیم. در ادامه به معرفعی معدل ارائعه شعده    بهینه می شرایط

سعازی آن در شعرایط   پیعاده  ،ریعزی تصعادفی  حل آن با برنامعه 

   پردازیم.می آمدهو در نهایت بررسی نتایج بدست واقعی

 معرفی مدل ارائه شده  .2

 ها، متغیرها و پارامترهای موردنظر به شرح زیر است:شاخص
 شدهارائه مورد استفاده در مدل تصمیم ها، پارامترها و متغیرهایشاخص  1 جدول

 هاشاخص

         تعداد تسهیالت    

i   تعداد مشتریان         

t ها(ریزی)تعداد دورهافق برنامه         

         تعداد سناریوهای مورد بررسی  

 پارامترها

 tی در دوره jاز تسهیل i هزینه تخصیص تقاضا مشتری      

 jظرفیت تسهیل   

  ی در دوره  تقاضای مشتری     

  
  هزینه تعطیلی موقت تسهیل   

  
  سازی مجدد تسهیل در مکان هزینه فعال  

  
 
  هزینه ایجاد تسهیل 

  
  داری تسهیل هزینه نگه  

 متغیرهای تصمیم

     [0or1]  اگر مشتریi ی در دورهt  از تسهیلj تامین گردد یا خیر. 

     [0or1]  اگر تسهیلj  در ابتدایt ی ساخته شود و یا خیردوره. 

     [0or1] اگر تسهیلj ی در دورهt در دسترس باشد و یا خیر.   

  
    [0or1] اگر تسهیلj  در ابتدایt به صورت موقت بسته و دوباره فعال شده یا خیر. 

  
    [0or1] اگر تسهیلj  در ابتدایt به صورت موقت تعطیل گردد و یا خیر. 

 .  در دوره j توسط تسهیلi مشتری مقدار تقاضای ارضا شده     

237

mailto:asannezhad_mohammad@yahoo%20ali_gholinejad68@yahoo.com
mailto:reza.sadeghi@imamreza.ac.ir


 
 

 2 

 باشد:شده به شرح زیر میدر نتیجه مدل ارائه
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 توضیحاتی در خصوص مدل ارائه شده .3

تغییعرات حعاالت    هعای هزینعه مجموع کردن حداقل تابع هدف

تقاضای مشتریان اسعت. محعدودیت    تامینتسهیالت و  کارکرد

و محععدودیت دوم  tی دورهاول ارضععا تقاضععای مشععتری در   

 .نمایععدمشععخص مععیرا تسععهیل دردسععترس بععودن وضعععیت 

سازی یک تسعهیل در  در خصوص شرایط فعالمحدودیت سوم 

در یک تسهیل قرارگیری حداک ر محدودیت چهارم  و tی دوره

مجمعوع   کند کهتضمین می پنجم. محدودیت باشدمیjمکان

 نباید از ظرفیت تسهیل مربوطه تجاوز کندتقاضاهای مشتریان 

از  هععاسععرارش تخصععیص در خصععوصمحععدودیت ششععم   و

-هعای زمعانی معی   در دوره رارشسبرای هر  تسهیالت مختلف

 .باشد

 مطالعه موردی .4

 کارگعاه  8دارای  کعه  ی تولیدیکارخانهمدل ارائه شده در یک 

توزیععع  نععوع از ییتقاضععابععا  اصععلی مشععتری 12و زیرمجموعععه

ت صعرر  حعاال  .باشدمی [75-65]ی در بازه یکنواخت گسسته

تا چهار به ترتیب تسهیل سعاخته نشعده، در حعال سعاخت، در     

-در حعال بهعره  تسعهیل  شعده و  داری، تسهیل بسعته حالت نگه

ریعزی بعرای   برنامعه  ،سازی مدلبا پیادهباشد. برداری مجدد می

ها هزینه، مدیریت و کاهش های زمانی آیندهدر دوره تسهیالت

ی کعارایی  که در نتیجه گیری افزایش یافته استبصورت چشم

اقعدامات،   ینعه هز تخصعیص بعا   .باشدمدل در شرایط واقعی می

ی کلی و موقعیت کعارکرد تسعهیالت بعه صعورت     برآورد هزینه

 باشد.نمودارهای زیر می

 زمانی مختلف هایدوره در تسهیالت وضعیت 1نمودار

 

 مختلف زمانی هایدوره در هزینه برآورد 2نمودار

 

 منابع .5

[1] C.K.Y.Lin''Stochastic single-source capacitated facility location 

model with service level requirements''Int. J. Production 

Economics 117pp.439–451,2009. 
[2] Peter Schütza, Leen Stougieb, Asgeir Tomasgardc '' Stochastic 

facility location with general long-run costs and convex shoret 

run cost'' Operations Research 35 ,pp2988 – 3000,2008. 
[3] Jian Zhou, Baoding Liu'' New stochastic models for capacitated 

location-allocation''Computers & Industrial Engineering , 

45,pp111–125,2003. 
[4] U. K. Bhattacharya'' Location models with  stochastic demand 

points''OPSEARCH (Jan–Mar) 49(1).pp62–77,2012. 

[5] Kannan Viswanath, James Ward ''Stochastic Location-
assignment on an Interval'' Netw Spat Econ 10,pp389–

410,2010 

[6]  Seyed Mohsen Mousavi, Seyed Taghi Akhavan Niaki 
''Capacitated location allocation problem with stochastic 

location and fuzzy demand: A hybrid algorithm ''Applied 

Mathematical Modelling 37,pp. 5109–5119,2013. 
[7] Éric Gourdin, Olivier Klopfenstein ''Multi-period capacitated 

location with modular equipments'' Computers & Operations 

Research. 35(3):  661-682.2008. 

نژاد، مجید ساالری، ارائه مدلی پویا برای مکانیابی فرزاد دهقانیان، وحید حبیبی [8]

مراکز خدمات پس از فروش ) بررسی یک نمونه موردی(، هشتمین کنررانس بین 

 1331. بهمن ماه ندسی صنایعالمللی مه

[9] Joana Dias, M. Eugenia Captivo'' A memetic algorithm for 
multi-objective dynamic location problems'' Journal of Global 

Optimization; 42(2): 221–253.2008 

[10] Dominik Jena, Jean-Francois Cordeau, Bernard Gendron, 
''Dynamic Facility location with generalized modular 

capacities''interuniversity research centre on enterprise 

networks, logistics and transportation 732-743, 2013. 
[11] Martin Romauch and Richard F. Hartl''Dynamic Facility 

Location with Stochastic demand'' lecture notes in computer 

science 3777: 180-189.2005. 

238



 
 

 3 

[12] Neha Mittal, Maria Boile, Alok Baveja, Sotiris Theofanis, 

''Determining optimal inland-empty-container depot locations 

under stochastic demand'' research in transportation economics 

42(1): 50-60.2013. 

239



 
 

 

 1 

  با استفاده از توسعه مدل فازی محدودیت منابع بابندی پروژه زمان
 ali_gholinejad68@yahoo.com ایران-، دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع موسسه آموزش عالی سجاد مشهد*دوین نژاد  علی قلی

 reza.sadeghi@imamreza.ac.ir ایران-مشهد )ع(امام رضا المللیبین دانشگاه افزارنرمدانشجوی کارشناسی ارشد  ،رضا صادقی

 hasannezhad_mohammad@yahoo.com، دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع دانشگاه سراسری یزد، ایران **محمد حسن نژاد

 hamidzadeh92@gmail.comجواد حمیدزاده، استادیار گروه کامپیوتر موسسه آموزش عالی سجاد مشهد، 

با منابعی مشخص های وابسته بندی پروژه عبارت است از تعیین توالی زمانی، جهت انجام یک سری فعالیتزمان چکیده:

ها وجود دارد. اما عالوه بر این های تقدمی بین فعالیتها محدودیتباشد. تقریبا در تمامی پروژهمی ای خاصپروژه جهت

در  های منابع نیز در پروژه وجود داشته باشند.ها تحت عنوان محدودیتاست نوع دیگری از محدودیتها، ممکن محدودیت

باشند و درخصوص میزان قطعیت می، دارای عدمکه پارامترهای موجود در مدلبه علت این یت منابعبندی پروژه با محدودزمان

-گیری نمود، از رویکردهایی همانند برنامهتوان تصمیمت قطعی نمیها در آینده به صوربودن و یا امکان رخداد آندر دسترس

با بررسی اقدامات انجام شده  در این پژوهش سعی شده است توان استفاده نمود.بندی با رویکرد فازی میریزی تصادفی و زمان

مدلی کارا و تفاده از رویکرد فازی با اس احتمالی و فازی، رویکردهای بندی با محدودیت منابع از قبیلی زماندر خصوص مساله

مدلی با استفاده از تابع عضویت مناسب برای هر متغیر فازی،  ارائه گردد. بندی پروژهزمانمسائل  این نوع از برایکاربردی 

 شود.، صحت مدل بررسی میدر محیط متلب آن و حل سازیو در ادامه با پیاده متناسب با شرایط واقعی ارائه شده است

 منابع تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر -عدم قطعیت -فازی -محدودیت منابع -بندی پروژهزمان کلمات کلیدی:

   مقدمه .1

قطعیت قابل یک پروژه دارای عدم هایدنیای واقعی، فعالیت در

 ،قطعیتت پروژه تحت عدمبندی باشند. زمانتوجهی در اجرا می

، [2-1]1بنتدی واکنشتی  زمتان  :از قبیتل  مهمتی هایی شاخه به

بندی پروژه با رویکرد و زمان [6-3] 2بندی احتمالی پروژهزمان

امکان برآورد  در مواردی که .توان اشاره نمودمی [10-7]3فازی

ی کته  زمتان از رویکرد تصادفی و  ،باشد پارامترهاتوزیع احتمالی 

هتا بترای بترآورد پارامترهتا     انسانناگزیر به استفاده از اطالعات 

در ایتن  [13-11]. مکنتی از رویکرد فازی استفاده متی  هستیم،

بنتدی  پژوهش با استفاده از رویکرد فتازی، متدلی بترای زمتان    

قطعیتت  برای حالتت عتدم   4(RCPSP)پروژه با محدودیت منابع

ی اجتزای تشتکیل دهنتده   امه به معرفتی  ارائه شده است. در اد

پتردازیم و  روش حل متوردنرر متی   ، توابع عضویت ومدل فازی

و  در شترایط واقعتی   سازی متدل از پیاده نتایج حاصلدر ادامه 

-را مورد بررستی قترار متی    در برابر سایر رویکردها، کارایی آن

 دهیم.  

 RCPSPی مسالهمعرفی مدل فازی برای  .2

                                                           
1 reactive scheduling 

2 stochastic project scheduling 

3 fuzzy project scheduling 
4 Resource-Constrained Project Scheduling Problem 

هتا، متغیرهتا و پارامترهتا    سازی به معرفی شتاخص قبل از مدل

هتا،  زمان فعالیتبرای مدتتوابع عضویت چنین . همپردازیممی

 به شرح زیر است: ترتیبپذیر و تجدید ناپذیر به منابع تجدید
 شاخص ها، متغیرها و پارامترهای مورد استفاده در مدل1 جدول

 هاشاخص

          اندیس شماره فعالیت ها    

 r      3  Rاندیس منابع موجود     

 t=   ,…,Tمدت زمان انجام هر فعالیت    

 p     3   P    پذیراندیس منابع تجدید   

 v    .3  . Vاندیس منابع تجدید ناپذیر     

 پارامترها

 jمدت زمان انجام فعالیت    

 پروژهحد باال برای زمان انجام کل  ̅ 

    
    

    
 jانجام فعالیت حد پائین، مبنا و حد باالی مدت زمان برای   

  
   

    
   

    
   

 .شودمصرف می منبع تجدیدپذیر که حد پائین، مبنا و حد باالی    

     
       

       
 .شودمنبع تجدیدناپذیر که مصرف می حد پائین، مبنا و باالی    

 متغیرها

    [0 or 1] فعالیت اگرj  در زمانt انجام شود و یا خیر 

   

    
 پذیر ناپذیر و تجدیدتعداد واحدهای موجود از منبع تجدید 

{
 
 
 
 

 
 
 
    

 ∑      
 ̅
     

   
    

                   
 ∑      

 ̅

     

    

                                 ∑      

 ̅

     

    

                                                     
 ∑      

 ̅
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گر ستط  رضتایت کلتی    که نشان ℷ با معرفی یک متغیر کمکی

در  و ، مدل را بته صتورت خطتی تبتدیل نمتود     [14,15]است

 .توان به مدل زیر دست یافتنهایت می

         ℷ 
St: 

    ℷ                    3 

    ∑   ∑    

            ̅ 

             

 

   

     

                

                   
 3                                    

ℷ  [   ] 

 مطالعه موردی .3

یتک شترکت ستاختمانی     پتروژه  بنتدی در زمانمدل ارائه شده 

مورد بررسی قترار گرفتت. در ایتن پتروژه میتزان تغییرپتذیری       

ی شتده و بتا بررستی    گیتر انتدازه  ،پارامترها در شرایط مختلت  

در هزینه کل تا یازده درصد بهبود یافته است.  ،شدههزینه تمام

میزان  ،نمودارهای زیر تغییرپذیری پارامترها در شرایط مختل 

و برآورد متدت زمتان در    های زمانیه در گاممنابع استفاده شد

 بررسی شده است.  شرایط مختل 

 
 نتایج حاصل از تغییرات پارامترها در مطالعه موردی 1 شکل

 
 های زمانیدر گام استفاده از منابع راتییتغ از حاصل جینتا2 شکل

 
 یزمان یهاگام در هازمان فعالیتمدت راتییتغ از حاصل نتایج 3 شکل

تخمتین  سازی این رویکرد، برآورد پارامترهای حیاتی و با پیاده

   باشد.بینی برای تغییرات آینده میمسیر بحرانی، قابل پیش

قطعیتت  در انجام تحقیقات آینتده، بترای کنتترل بیشتتر عتدم     

تتوان  تعری  پارامترهایی تصادفی با اعدادی فازی، می با محیط

به مدلی متناسب با شرایط واقعی دست یافت و تا حتد زیتادی   

     را کنترل نمود.در برخورد با تغییرپذیری  قطعیتعدم
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** 

نذگان در راستای کاهش انتشار کنانتخاب تامینچنذهذفه برای ارائه مذل 

ای با در نظر گرفتن تقاضای تصادفی و حل آن با استفاده از های گلخانهگاز

 الگوریتم ژنتیک و شبیه سازی تبریذ

 ، غٌبیغ ٍ هکبًیک، گشٍُ هٌْذسی غٌبیغ، قضٍیي ، ایشاىحجیت اهلل هحوذی، داًطگبُ آصاد اسالهی قضٍیي، ٍاحذ ػلَم تحقیقبت، داًطکذُ هٌْذسی 

habibmohamadi83@yahoo.com 
 a.sadeghi@qiau.ac.irقضٍیي، اسالهی غٌبیغ، داًطگبُ آصاد  گشٍُاستبدیبس ٍ ػضَ ّیئت ػلوی ، **احوذ غبدقی

-ّبی تبهیياست، کِ ثِ عَس کلی هشثَط ثِ فؼبلیت تبهیيیکی اص هَضَػبت جبلت تَجِ دس هذیشیت صًجیشُ تبهیي، هذیشیت  :چکیده

ثٌذی هغلَة ٍ هٌبست کٌٌذگبى، اختػبظ سْویِّذف اغلی اص اسصیبثی تبهیيکٌٌذگبى هبًٌذ تَاًوٌذسبصی، اسصیبثی ٍ هطبسکت است. 

هحیغی اص صًجیشُ تبهیي ثِ استشاتظی خشیذ اص اػضبی صًجیشُ تبهیي ثستگی داسد پبیذاسی صیست ثِ آًْب دس ٌّگبم یک سفبسش است.

ّبی سبصی ّضیٌِکٌذ. دس ایي هقبلِ سٍیکشدی چٌذ ّذفِ ثب ّذف هیٌیونص هْوی دس صًجیشُ سجض ثبصی هیکٌٌذُ ًقپس اًتخبة تبهیي

سبصی ًوشُ کل فشایٌذ اسصیبثی ای ٍ هبکضیونخشیذ، ٍاحذّبی ثشگطتی، ٍاحذّبی دیش تحَیل دادُ ضذُ، کبّص اًتطبس گبصّبی گلخبًِ

کٌٌذُ اص پیص تؼییي ضذُ ثب تقبضبی ذاس هحػَالت هختلف سا اص تؼذادی تبهیيکٌٌذگبى پیطٌْبد ضذُ است. فشؼ ضذُ است خشیتبهیي

ّبی کٌذ. اص آًجبیی کِ تقبضب تػبدفی است، خشیذاس هوکي است هتحول ّضیٌِتػبدفی ٍ ثب تبثغ تَصیغ احتوبلی پَاسَى تبهیي هی

یوت هحػَالت ٍاثستِ خغی ثِ اًذاصُ سفبسش ّش . قضذُ استّبی خشیذ دس ًظش گشفتِ کِ ثِ ػٌَاى ّضیٌِ ًگْذاسی یب کوجَد ضَد

ثب  هتشیک ثِ یک تبثغ ّذف تجذیل کشدُ ٍال پی ّذفِ سا ثب استفبدُ اص سٍش ضٌبختِ ضذُ س ًظش گشفتِ ضذُ است. هذل چٌذهحػَل د

 سبصی تجشیذ حل ضذُ است.ّبی فشااثتکبسی طًتیک ٍ ضجیِاستفبدُ اص الگَسیتن

 سبصی تجشیذ، ال پی هتشیک.ای، الگَسیتن طًتیک، الگَسیتن ضجیِاًتطبس گبصّبی گلخبًِتقبضبی تػبدفی،  :کلمات کلیدی

                                                           

 *ارائو دىنده

 **مکاتبو کننده

 مقدمه .1

ّبی هختلف دسگیش دس یک ضشکت، خشیذ یکیی  دس هیبى فؼبلیت

کیبّص  ّیبی سا ثیشای   ّب است کِ فشغیت اص هْوتشیي استشاتظی

کٌیذ. ثٌیبثشایي،   ّب ٍ افضایص کیفیت هَاد اٍلیِ فیشاّن هیی  ّضیٌِ

ّیب اص عشیی    خشیذ ًقص کلیذی دسهَفقییت اسیتشاتظی ضیشکت   

اص آًجیبیی کیِ تویبم    . [1]کٌٌیذگبى داسد اًتخبة هٌبست تیبهیي 

ّبی ثطشی ثِ عَس هسیتقین ییب ریشهسیتقین ثیِ اًتطیبس      فؼبلیت

ذکٌٌذگبى ثبیذ ثیِ سیْن   اًجبهذ، ّوِ تَلیای هیگبصّبی گلخبًِ

خَد دس اًتطبس ایي گبصّب تَجِ کٌٌذ ٍ تجؼبت اقتػبدی آى سا دس 

ًظش داضتِ ثبضٌذ. هیضاى کشثي هَجَد دس یک هحػَل ثش اًتطبس 

 گزاسد. ایي گبصّب حیي فشآیٌذ سبختای تبثیش هیگبصّبی گلخبًِ

دس ضیًَذ  ثبصاسیبثی ٍ ٌّگبم استفبدُ اص آى هحػیَل تَلییذ هیی   ، 

کٌٌذُ ًقص هْوی دس صًجیشُ سجض ثبصی هی ِ اًتخبة تبهیيًتیج

ای کٌٌیذُ کٌٌذُ، ضٌبسبیی تبهیيّذف اص اًتخبة تبهیي [.2]کٌذ

ب ثی ًیبصّبی ضشکت  است کِ ثبالتشیي پتبًسیل سا دس جْت تبهیي

اًتخیبة  اسصییبثی ٍ   .[3]ثبضیذ یک ّضیٌیِ قبثیل قجیَل داسا هیی     

 ثسییبسی اص هحققیبى اسیت.   َسد ػالقیِ  هکٌٌذگبى هَضَع تبهیي

 کٌٌذُ چٌذهذل اًتخبة تبهیي(، 2111یبًگ ٍ ّوکبساى)

 

ّبی سغح خذهبت ٍ هحػَلِ ثب تقبضبی تػبدفی ٍ هحذٍدیت

 (، سٍیکشد چٌذ2113) ٍ ّوکبساىضي  .[4]ثَدجِ اسائِ کشدًذ

کٌٌذگبى سجض دس ػولکشد تبهیي هؼیبسُ فبصی ثشای اسصیبثی

اسفٌذیبسی  .[5]کالهی اسائِ دادًذ صًجیشُ تبهیي سجض ثب ػولکشد

کٌٌذگبى ثب (، هذل چٌذّذفِ اسصیبثی تبهیي2113ٍ سیف ثشقی)

پظٍّص هیٌیون کشدى  دس ایي. تقبضبی تػبدفی اسائِ کشدًذ

ٍ حذاکثشسبصی ًوشُ  تحَیل آخش ٍقت، اّذاف کیفیت، خشیذ

ضبئَ ٍ  .[6]کٌٌذگبى دس ًظش گشفتِ ضذُ استتبهیي اسصیبثی

ٍ AHP کٌٌذگبى ثب استفبدُ اص (، اًتخبة تبهیي2112) ّوکبساى

سیضی خغی چٌذّذفِ فبصی ثشای کبّص اًتطبس کشثي دس ثشًبهِ

 طاًگ ٍ چي .[2صًجیشُ تبهیي ثشای تک هحػَل اسائِ کشدًذ]

کٌٌذگبى سا ثب تقبضبی تػبدفی ٍ (، هسئلِ اًتخبة تبهیي2113)

هسئلِ  ثِ تحقی  ایي دس [.7ّبی ثبثت اسائِ کشدًذ]ّضیٌِ

کٌٌذُ ثب دس ًظش گشفتي هسئلِ خشیذ تحت تبهیي بةاًتخ

ای ثب تبهیي تقبضبی تػبدفی ٍ کبّص اًتطبس گبصّبی گلخبًِ

  است.ضذُ چٌذگبًِ ٍ هحػَالت چٌذگبًِ پشداختِ  ّبیکٌٌذُ

 مدل پیشنهادی .2

243

%20habibmohamadi83@yahoo.com
%20habibmohamadi83@yahoo.com
%20habibmohamadi83@yahoo.com
https://mail.google.com/mail/u/0/h/k87hj5rnacbw/?&v=b&cs=wh&to=a.sadeghi@qiau.ac.ir


 
 

 2 

 

هذل پیطٌْبدی داسای پٌج تبثغ ّذف ثِ حذاقل سسبًذى کل 

ٍاحذّبی دیش تحَیل دادُ  ،ثشگطتی ٍاحذّبیخشیذ، ّبی ّضیٌِ

پٌجن تبثغ کِ  دس حبلیای است ّبی گلخبًِاًتطبس گبص، ضذُ

 .کٌذکٌٌذگبى سا حذاکثشسبصی هیًوشُ کل اسصیبثی تبهیي

Min  =  +  

+                (1)  
Min =                                         (2)  
Min  =                                          (3)  
Min  =   (4)                                    

Max  =                                        (5)  

 :( ثیبى هی ضَد11)-(6هحذٍدیت ّبی هذل ثِ ٍسیلِ سٍاثظ )
                           i,j             (6)  

             j                (7)  

               j                (8)  

                     j               (9)  

Xij  INTGE                                                (11)  

 های حل پیشنهادیروش .3

کٌٌذگبى دس ایي چٌذّذفِ اًتخبة تبهیيثِ هٌظَس حل هسئلِ 

 ثشاثش یک است  pهتشیک ثِ اصای  -LPاستفبدُ اص سٍش هقبلِ، 

 ,ّبی ثْیٌِکِ داللت ثش ثذست آٍسدى ساحل

( اص هذل ٍ سپس تشکیت آًْب ثِ تبثغ ّذف است کِ دس 

 ( رکش ضذُ است. الصم ثِ رکش است کِ تبثغ ّذف11ساثغِ )

 ( سا  ثِ حذاقل هی سسبًذ. 11)-(6ّبی)( هحذٍدیت11)
minZ=b1[ ]+b2[ ]+b3[ ]+b4[ ]+b5[ ] (11 )                          

( ریشخغی است ٍ ضبهل هتغیشّبی ػذد غحیح 11هؼبدلِ ) 

ثبضذ. دٍ الگَسیتن هتبّیَسستیک طًتیک ٍ ضجیِ سبصی هی

س ّش دٍ الگَسیتن د تجشیذ سا ثشای حل هذل استفبدُ ضذُ است.

  nسغش ٍ  mپیطٌْبدی ّشجَاة ثِ ٍسیلِ یک هبتشیس ثب 

کٌٌذگبى ضَد کِ سغشّب ثشاثش تؼذاد تبهیيستَى ًطبى دادُ هی

 ٍ ستًَْب ثشاثش تؼذاد هحػَالت هی ثبضذ

 محاسباتینتایج  .4

ّبی پیطیٌْبدی چٌیذ   ثِ هٌظَس ثشسسی کبسایی هذل ٍ الگَسیتن 

سیِ  فشؼ ثش ایي ضذُ اسیت کیِ   هسئلِ ػذدی اسائِ ضذُ است. 

دس اثتیذا هسیئلِ اغیلی ثیِ      . تبهیي کٌٌذُ ٍ سِ هحػَل داسین

 گشدد ٍ ثب تغییش پبساهتشّبی هسیئلِ اٍل ػٌَاى هثبل یک اسائِ هی

تَاثیییغ جیییَاة گیییشدد. هثبلْیییبی ػیییذدی دیگیییش اسائیییِ هیییی

ثییب تَجییِ ثییِ  ثییِ عییَس جذاگبًییِ سا  ,ّییذف

یؼٌیی   اٍل تبثغ ّیذف حل ضذُ است.  (11)-(6ّبی )هحذٍدیت

 ریشخغییی اسییت ٍ ثییِ ٍسیییلِ سٍضییْبی هتبّیَسسییتیک    

 حل ضذُ است. اّذاف دیگش خغی ٍ هحذة ّستٌذ  پیطٌْبدی

 

ثذست آهذُ اسیت. ثیب داضیتي     11افضاس لیٌگَثب استفبدُ اص ًشم ٍ 

( هقذاس تبثغ ّذف   آل ّبی ایذُهقذاس ساحل

Z  ثب استفبدُ اص دٍ سٍش هتبّیَسستیک پیطٌْبدی ثذست هیی-

ّیب  ، الگیَسیتن ّبی پیطیٌْبدی گیشی الگَسیتنقجل اص ثِ کبس .آیذ

ثیشای   سا سٍش تیبگَچی ثبیذ تٌظین پبساهتشضًَذ، ثِ ّویي دلیل 

عشح  27ّبی پیطٌْبدی دس سِ سغح ٍ تٌظین پبساهتش الگَسیتن

 ، ، هقیبدیش   ثشای هثبل اٍل .ضذُ است استفبدُآصهبیص 

اسییت ٍ  59811ٍ 271.61، 6.62، 6.58ثییِ تشتیییت ثشاثییش  ٍ 

 51311ّبی پیطٌْبدی ثشاثیش  استفبدُ اص الگَسیتن، ثب هقذاس  

ثیب اسیتفبدُ اص الگیَسیتن     اٍل هثبلZ  هی ثبضذ. هقبدیشتبثغ ّذف

ٍ ثب استفبدُ اص ضجیِ سبصی تجشییذ ثشاثیش    1.2151طًتیک ثشاثش ثب 

 .است 1.2297

 . نتـایج 5

سیییضی ریشخغییی ػییذد غییحیح دس ایییي تحقییی ، هییذل ثشًبهییِ

کٌٌیذُ ثیب دس ًظیش گیشفتي     اًتخبة تبهیيچٌذّذفِ ثشای هسئلِ 

سیَى ٍ  هسئلِ خشیذ تحت تقبضبی تػبدفی ثب تَصیغ احتوبلی پَا

اّیذاف رکیش    .ای اسائِ ضیذُ اسیت  کبّص اًتطبس گبصّبی گلخبًِ

 ضیذُ  ثِ یک ّذف ٍاحذ تجذیلال پی هتشیک ضذُ تَسظ سٍش 

ِ ثب استفبدُ اص الگَسیتن ٍ سیبصی تجشییذ حیل    ّبی طًتیک ٍ ضیجی

ّبی پیطٌْبدی هثیبل ػیذدی   ٍ ثشای کبسایی الگَسیتن استضذُ 

تَاى پیطٌْبد کشد هیذل  تحقیقبت آتی هیثشای . اسائِ ضذُ است

تخػیع ٍ اًتخبة تبهیي کٌٌذگبى ثشای ػذم قغؼیت دس تقبضیب  

ییب هیذل    ٍ سفبسش سا ثب استفبدُ اص ثْیٌِ سبصی استَاس اسائِ کشد

 .دٍسّبی هختلف اسائِ کشد ثبتقبضبی تػبدفی سا ثشای 
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 حل مساله حداکثر پوشش  یبرا یرقابت استعمار تمیالگور کی

 beheshtinia@profs.semnan.ac.ir ،، دانشگاه سمنانمهندسی صنایع گروه عضو هیأت علمی  ،**انییبهشت یمحمد عل

  ahangreian.mehdi@gmail.com ن،دانشگاه سمنا ،عیصنا یمهندس گروه ،MBA ی کارشناسی ارشددانشجو، *یابهر انیآهنگر یمهد

 یعمل یکاربردها یو دارا باشدیم التیتسه یابیمسائل مکان نهیاز مسائل مهم در زم یکیمساله حداکثر پوشش  چکیده:

مسطح )صفحه(  یدر فضا التیتسه یریقرارگ یکه فضا یمساله در حالت نیا یپژوهش بررس نیاست. هدف از انجام ا یگوناگون

 کیمساله از  نیحل ا یمقاله برا نیهر نقطه از صفحه قرار داد. در ا رد توانیرا م التیحالت تسه نیدر ا قتیدر حق باشد،یم

 توانیمساله را م تم،یالگور نیکه با استفاده از ا دهدیبه دست آمده نشان م جیاستفاده شده است. نتا یرقابت استعمار تمیالگور

 حل کرد. یقابل قبول جیکم و با نتا اریدر زمان و تعداد تکرار بس
 ، فرا ابتکاری، مساله پوشش مجموعهیرقابت استعمار تمیمساله حداکثر پوشش، الگور الت،یتسه یابیمکان کلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده
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   مقدمه .1

 یو ارائه راه حل برا ،بندیفرمول ،سازیبه مدل یابیمکان زیآنال

 نی  . اشودگفته میحوزه  نیدر ا شده مطرحانواع مختلف مسائل 

و  نش انی آت ش  ت ا  م دار   ها،فروشگاه یبرا یابیمسائل از مکان

 التیتس ه  یابی  . مک ان رن د گییرا دربر م یامدادرسان هایمکان

و  یتج ار  ه ای ان واع ش رکت   یبرا کیو استراتژ یاتیجز ح کی

 یان واع مختلف    یابی  . مس ائل مک ان  ش وند یمحسوب م یعموم

 .باشندیحوزه مسائل پوشش م نیاز مسائل مهم در ا یکیدارند. 

م ورد   یول   باش ند ینم دیبخش جد نیدرست است که مسائل ا

مقال ه، م ا    نی  . در اباش ند یم   یاریبس   نیعالقه و توجه محقق

قرار  یمسطح برا یرا با فضا 2 (MCLPمساله حداکثر پوشش )

مس اله   نی  حل ا ی. برامایقرار داده یمورد بررس التیدادن تسه

 کی  م ا از   یاس تفاده ش ده اس ت ول      یگون اگون  یکردهایاز رو

 .مایحل آن استفاده نموده یبرا 3یرقابت استعمار تمیالگور

  مساله حداکثر پوشش فیتعر .2

س عی در ح داکثر    (MCLP) حداکثر پوشش یابی مکان مساله

که در ی ک ح داکثر فاص له ی ا      کند یمنمودن پوشش جمعیتی 

مس ائل   یاریزمان مشخص از ی ک تجهی ز ق رار دارن د. در بس      

پوش ش تم ام    یمانند بودجه برا افتهی اختصاصمنابع  ،یکاربرد

 کی  ب ه تم ام تقاض اها در     ت وان یکند و نمینم تیتقاضاها کفا

ک رد. ه دف از مس اله ح داکثر      یسطح مطل وب خ دمت رس ان   

فاص له   کی  در  شده دادهپوشش  یپوشش حداکثر کردن تقاضا

  ت.اس دیجد التیتسه یبا استقرار تعداد ثابت R یخدمت رسان

شهر وجود دارند که در نق ا    n که شودیمساله فرض م نیا در

متف اوت   یت  یجمع کی هر و اند شده پراکندهمختلف  ییایجغراف

از  کی  . هر میاحداث کن لیتسه P مخواهییدارند. م گریکدیبا 

 ییشهرها هیکل تواندیکه احداث شود، م یدر هر مکان التیتسه

قرار دارند را  R تا شعاع وشکل از آن  ایرهیدا ایکه در محدوده

ب ه   لیتس ه  P نی  ا یه ا  مک ان  نییکند. هدف تع دهیسیسرو

. رن د یتح ت پوش ش ق رار بگ    تی  است که حداکثر جمع ینحو

 التیتس ه  تی  ظرف ش ود، یمس اله ف رض م     نی  در ا نیهمچن

 التیتس ه  نیب   یاست. ارتب ا   وستهیجواب پ ینامحدود و فضا

 کس ان یدر تم ام نق ا     التیاستقرار تس ه  نهیوجود ندارد و هز

 .شوندیمحاسبه م یدسیبه صورت اقل زی. فواصل ناست

 یرقابت استعمار تمیالگور. 3

اس تعمار   یای  از رقاب ت در دن  یالگ وبردار  تم،یالگور نیا یمبنا

 نیریاز س ا  ت ر یاز کشورها، قو یاستعمار تعداد یای. در دناست

                                                           
2
Maximal covering location problem  

3
 Imperialist competitive algorithm 

-یرا ب ه س مت خ ود م      ترفیضع یکشورها نیباشند. بنابرایم

 فیض  ع یاس  تعمارگر و کش  ورها  یق  و ی. کش  ورهاکش  انند

-گ ی ژیخود و یاشوند. کشورها هر کدام بریم دهیمستعمره نام

بتوانن  د  نک  هیا یاس  تعمارگر ب  را  یدارن  د و کش  ورها  ه  ایی

کش ورها را   نیا هاییژگیو یستیمستعمرات خود را نگهدارند با

 اس ت یعم ل س  نی  کنند که به ا کیخودشان نزد هاییژگیبه و

. در هنگ ام ج ذب مس تعمره ب ه س مت       ش ود یجذب گفته م  

حول خ     عمرهمست یبرا دیجد ینقطه تصادف کیاستعمارگر، 

-یم   به دستمتصل از استعمارگر به مستعمره  میراست مستق

در نظر گرفت ه   زیخ  ن نیحول ا یتصادف هیزاو کی. معموال دآی

 یک ه جس ت و ج و در فض ا     دگردیعمل سبب م نی. اشودیم

 نیمستعمرات ا یبرا نیخ  محدود نگردد. همچن کیجواب به 

نس بت ب ه    شانهاییژگیامکان وجود دارد که در صورت بهبود و

 یامپرات ور اس تعمارگر مزب ور را در آن    یاستعمارگر، خ ود ج ا  

 نیرقاب ت ب    گریب ا هم د   ه ا  یامپراتور نیب نی. عالوه بر ارندیبگ

 ریب ه فک ر ج ذب مس تعمرات س ا      کیو هر  وجود دارد یگروه

حال  ت در اص  طالح رقاب  ت  نی  . ب  ه اباش  ندیم   ه  ا یامپرات  ور

منظ ور   نی  ب ه ا  اتی  عمل نی. تمام اشودیاستعمارگران گفته م

 یمحل   ن ه یدر نق ا  به  سازینهیبه تمیکه الگور گرددیانجام م

 یس  تگیگرفت ار نش ود. ق درت ه  ر اس تعمارگر براب ر مق دار شا      

ق درت مس تعمراتش    نیانگی  از م یبی)قدرت( خود بع الوه ض ر  

ج ذب و رقاب ت    یعملگره ا  یپس از هر بار اجرا نی. بنابرااست

. کن  دیم   دای  پ ریی  اس  تعمارگران تغ تاس  تعمارگران، ق  در 

مستعمراتشان را از دست داده  جیبه تدر تر فیضع یها یامپراتور

خواهد مان د   یباق یامپراتور کیو در انتها تنها  شوندیو نابود م

 .ابدییخاتمه م تمیهنگام الگور نیکه در ا

ابت دا نن د ج واب     ،یش نهاد یپ یرقاب ت اس تعمار   تمیالگور در

و مق دار   جادشدهیامختصات است(  P )هر جواب شامل یتصادف

. سپس منمایییمحاسبه م جادشدهیا تیجمع یتابع هدف را برا

دارن د،   یب االتر  یس تگ یرا ک ه مق دار شا   یتعداد ها آن انیاز م

صورت مستعمره  بهنقا  را  ریو سا میریگیاستعمارگر در نظر م

از  صیتخص   ی. ب را مده ی یاس تعمارگران اختص اص م     نیبه ا

 تمیالگ ور  یه ا  گامعملگر نرخ رولت استفاده شده است. سپس 

 انی  پا تمیت ا الگ ور   ش ود یم ادهیمساله پ یرو یرقابت استعمار

مساله  یجواب خروج به عنوانجواب  نیحالت بهتر نی. در اابدی

 .شودیارائه م

 یعدد هایشیآزما. 4

 یمسائل تص ادف  یرو آن را شده ارائه تمیالگور یابیارز به منظور

 ،یتص ادف  یها مثال نی. در امایمختلف اجرا کرده یبا ساختارها

 کنواخ ت ی عی  و با اس تفاده از توز  ینقا  تقاضا به صورت تصادف
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 س پس . ان د  جادش ده یا y و x زوج مرت ب  یب را  00ت ا   0 نیب  

ش ده   یرگی  ان دازه  یدس  ینقا  به صورت فاصله اقل نبی فواصل

نقطه را به عنوان نق ا  تقاض ا )ش هرها(     00مقاله نیاست. در ا

مختل ف )تع داد    التیتعداد تس ه  ی. مساله را برامایکرده جادیا

با  (0، 55/0، 5/0/.،55 ریمختلف )مقاد های( و شعاع5100105

را م ورد   جیحل کرده و نتا یرقابت استعمار تمیاستفاده از الگور

هر نقطه به ص ورت   یبرا زی. مقدار تقاضاها نمایداده ارقر یابیارز

ش ده اس ت و مجم وع ک ل      جادیا 5تا  0 نیب یعدد تصادف کی

 نی  ب ه ا  ه ا تمیمتعدد الگ ور  ی. با اجرااستواحد  555تقاضاها 

 تمیالگ ور  یب را  م ات یمناس ب تنظ  ریک ه مق اد   میدیرس جهینت

و ن رخ جه ش    5/0نرخ انقالب  یبرا بیبه ترت یرقابت استعمار

 .است 05/0

 الت،یشعاع پوشش و تعداد تسه یپارامترها یهر حالت برا یبرا

 نیبهت ر  ج،ینت ا  نیو س پس از ب    مایمساله را پنج بار حل کرده

ک ه ب ا    دهن د ینشان م   0جدول  جی. نتاماینظر گرفته جواب را

درصد پوشش  الت،یتعداد تسه نیشعاع پوشش و همچن شیافزا

رقاب ت   تمیآم ده از الگ ور   به دست جینتا 0. نمودار رودیباالتر م

 ی/. در تکراره ا 55و ش عاع پوش ش    لیتس ه  00ب ا   یاستعمار

 نیک ه بهت ر   ده د ینشان م   0. نمودار دهدیمختلف را نشان م

، 50ت ا   0 یر تکرارهاد ریجواب هر تکرار، پس از بهبود نشمگ

. با توج ه  کندینم دایپ ریی( تغ050تکرار به بعد )تا تکرار  نیاز ا

با احتم ال   تم،یالگور نیدر ا یمحل نهینقا  به زفرار ا تیبه قابل

 است. دهیرس نهیبه نقطه به تمیباال، الگور اریبس
 یرقابت استعمار تمیالگور یحاصل از اجرا جینتا - 0جدول

درصد 

 پوشش

 زمان

 )ثانیه(

حداکثر 

مقدار تابع 

 هدف

شعاع 

 پوشش

تعداد 

 تسهیالت

5/05  00 43 55/0  5 

3/52  55 55 5/0  

3/44  55 00 55/0  

5/34  53 000 0 

4/55  55 20 55/0  00 

34 35 005 5/0  

8/58  54 055 55/0  

3/20  55 080 0 

5/40  84 85 55/0  05 

5/50  00 048 5/0  

4/23  05 055 55/0  

8/85  05 540 0 

 
 /.55 پوشش شعاع با وسیله00استعماری، رقابت الگوریتمنتایج -0نمودار

 منابع در مقاله اصلی ذکر خواهند شد( ،)به علت کمبود فضا
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 arash.shokri1618@gmail.com ،مهندسی صنایع، دانشگاه سمنان گروه ، MBA ارشد، کارشناس*یآرش شکر
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 مقدمه .1

ترین مساله موجود در مدیریت توزیع، مسااله مسایریابی    ای پایه

VRP ای هینقل لیوسا
 VRP، شناخته شاده اسات. در مسااله    2

 یانبار مرکز کی شودیها( فرض م سفارش یآور )در حالت جمع

را  کننده نیتأم n هایمحموله دیبا هینقل لهیوس Mوجود دارد و 

 یگرینوع د یگر، به تازگید یبه انبار مذکور منتقل کنند. از سو

مطار  شاده    3متقااطع  یریبه ناا  باارگ   یونقل اشتراک از حمل

-متقاطع )در حالات جماع   یریمربوط به بارگ اتیاست. در عمل

انباار   کیا باه   کننادگان  نیها( انتقال مواد از تاأم  سفارش آوری

ها توسا    . بلکه محمولهدهدیرخ نم میبه صورت مستق یمرکز

شاده، سا      ارسال یانیبه چند انبار م و ترکوچک هینقل لیوسا

را  کنناده  نیچند تأم یها بزرگ محموله هینقل لهیوس کیتوس  

. کناد  یمنتقل ما  یانبار مرکز یانیانبار م کیبه طور همزمان از 

صورت گرفته در خصوص ابعاد گوناگون  اتیبا توجه به مرور ادب

از  یدیا جد بیا مقاله ترک نیدر ا ه،ینقل لیوسا یابیریمساله مس

ن در ارائه شده است کاه تاا کناو    هینقل لیوسا یابیریمساله مس

 بیا به آن پرداختاه نشاده اسات و آن ترک    یا یمقاله علم چیه

 .باشد یمتقاطع م یریبا مقوله بارگ VRPمساله 

 مساله انیب. 2

 متقااطع  یریباا مقولاه باارگ    VRPمساله  بیه ترکلمقا نیا در

 gدر  کنناده  نیتاأم  nاسات کاه    نیا . فرض بر اشودیم یبررس

 ییایا هار منطقاه جغراف   انمشتری و اندپراکنده ییایجغراف هیناح

مساتقر در منطقاه ماذکور     یانیا انباار م  کیخود را به  یکاالها

آنجاا باه انباار     زا دیا هاا با  محمولاه  نیا . س   ادهندیانتقال م

کاه   شاود یفرض م یمنتقل شوند. در مساله مورد بررس یمرکز

ناه تنهاا    گار، یوجاود دارد. باه عباارت د    زین 4حمل در بازگشت

حمال شاود، بلکاه     یبه انبار مرکز انیمشتر یاز سو دیکاالها با

 ایا  یخال ی)پالتها یاز انبار مرکز زین هاییاست که محموله ازین

 یبااه برخاا  یانیااارسااال بااه انبااار م  قیاا( از طرهیاامااواد اول

اناد   عبارت قیتحق نیا گرید اتیحمل شود. فرض کنندگان نیتأم

مقدار عرضه و  جهی)و در نت کننده نی(: مقدار عرضه هر تأم1از: )

(: تعاداد  2است. ) ی( مشخص و قطعیدیهر منطقه تول یتقاضا

حماال و  تیاااز نظاار فرف لی(: وسااا3. )اسااتمشااخص  لیوسااا

 هیا نقل لهیوسا  کیا (: 4ونقل متفاوت هساتند. )  حمل یها نهیهز

متفااوت   یدیا از دو منطقاه تول  کنناده  نیباه دو تاأم   تواناد  ینم

 لیا و تحو یریباارگ  یبارا  هیا نقل لی(: وسا5ارائه کند. )  یسرو

 کننادگان  نیباه تاأم   یانیا م یانبارهاا  قیا ها فق  از طر محموله

                                                           
2
 Vehicle Routing Problem 

3
 Cross-dock 

4
 Back hauling 

توسا    دیا با کننده نی(: تما  عرضه هر تأم6. )دهند یم  یسرو

 ی(: ارسال محموله به انبار مرکز7حمل شود. ) هینقل لهیوس کی

 است.  تیدر اولو یخال ینسبت به بازگرداندن پالت ها

 کیژنت تمیاز الگورمساله با استفاده  حل. 3

اسات.   Np-Hardمسااله   کیا  هیا نقل لیوسا یابیریمس مساله

با اندازه متوس  و  لیمسا یآن برا ینهیجواب به افتنی نیبنابرا

از  دیاابا نی. بنااابراسااتین رپااذیباازرگ در زمااان معقااول امکااان

حل مساله استفاده شاود.   یبرا یفرا ابتکار ای یابتکار یها روش

استفاده  کیژنت تمیالگورحل مساله مذکور از  یمقاله برا نیدر ا

 شده است.

 هاا کرومزو  یشنهادیپ کیژنت تمیکرومزو  ها: در الگور ساختار

 هینقل لیوسا تیاولو انگری. رشته اول باند شده لیز دو رشته تشکا

 زیا . رشاته دو  ن باشاد یما  کنندگان نیبه تأم یده  یسرو یبرا

 نیا اسات. باه ا   یدها   یسرو یبرا دکنندگانیتول تیاولو انگریب

ژن  نیرشته اول( از اول تیاولو بی)به ترت هینقل لیکه وسا یمعن

 بیا و باه ترت  کنناد  یما  یدها   یدر رشته دو  شروع باه سارو  

ابتادا   گار، ی. باه عباارت د  شاوند یم دهی یسرو یبعد یها ژن

 جااد یرا ا میارداریا کاه در اخت  هیا نقل لیاز وساا  یتصادف یستیل

بااه طااول تعااداد  ی)رشااته اول(. ساا   کرومزوماا میکناا یماا

 بیا را باه ترت  کننادگان  نیو تأم میینما یم جادیا کنندگان نیتأم

. مشاخص اسات کاه    میدها  یها قارار ما   داخل ژن یگذار شماره

باه ماا نشاان دهاد کاه آن       تواناد  یما  کنناده  نیشماره هر تاأم 

 .باشد یم یدیمتعلق به کدا  منطقه تول کننده نیتأم

و محمولااه مربااوط بااه  میکناا یاول شااروع ماا هیاانقل لهیوساا از

. میدها  یمتنافر با ژن اول را به آن اختصااص ما   ی کننده نیتأم

. چنانچه میرو یمتنافر با ژن دو  م کننده نیآن گاه به سراغ تأم

را به  دیاول اجازه اضافه کردن محموله جد هینقل لهیوس تیفرف

 ریدر غ م،یینما یه ماضاف یارج هینقل لهیآن را به وس دهد، یما م

و باه   دهیباه اتماا  رسا    یجار هینقل لهیوس تیصورت مأمور نیا

را باه آن   دیا و محمولاه جد  میا رو یما  یبعد هینقل لهیسراغ وس

کاه   میدها  یاداماه ما   ییعمل را تاا جاا   نی. امیده یم صیتخص

اختصااص داده   هیا نقل لیوساا  باه  کنندگان نیمحموله همه تأم

 کنناده،  نیتأم کیتا  یانبار مرکز نیب سافتشوند. در محاسبه م

مربااوط بااه منطقااه آن  یانیااتااا انبااار م یفاصااله انبااار مرکااز

با توجاه مجماوع    زی. در انتها نردگییمد نظر قرار م کننده نیتأم

شده، مقدار تاابع هاده هار کرومازو  محاسابه       یط یها فاصله

 .شودیم

مقالاه، از   نیا شاده در ا  ارائاه  کیژنت تمیعملگرها: در الگور ریسا

عملگار   یعملگر تقاطع دو نقطه برش استفاده شاده اسات. بارا   

استفاده شده است. نارخ   ایدو نقطه ضیاز عملگر تعو زیجهش ن

249



 
 

 3 

درصاد در نظار گرفتاه     52 زیا درصد و نرخ جهش ن 22تقاطع 

 ایرتباه  نتخااب از عملگار ا  زیا عملگر انتخاب ن یشده است. برا

 استفاده شده است.

 وریتم پیشنهادی. اعتبارسنجی الگ4

باا   قیا تحق نیا شاده در ا  ارائاه  تمیالگاور  ییسنجش کارا جهت

 دیموجود، چند دسته مساله نمونه با ابعاد کوچک تول یها روش

باا جاواب    کیا ژنت تمیآمده توس  الگاور  به دستشده و جواب 

شده اسات. در   سهی( مقاLingoافزار آمده از نر  به دست) نهیبه

 لهیوسا  ساه از  یدیهر منطقه تول یبرا جادشدهیمسائل ا یتمام

و بااه  3222و  2222، 1222 یهاا  تیاامتفاااوت باا فرف  هیا نقل

. به عالوه میاستفاده نمود 1.5و  1.2، 1 نهیهز بیبا ضرا بیترت

در نظر گرفته شده اسات.   2222تا  522 نیب انیمشتر یتقاضا

در نظر گرفته شده است. همان طاور   3 ییایجغراف یتعداد نواح

 7و  4، 2، 1 مارهمسااائل شاا یکااه قاباال مشاااهده اساات باارا 

نماود کاه از حال     دیا را تول یهمان جواب قاًیدق کیژنت تمیالگور

 یبارا  نیهر کدا  از مسائل باه دسات آماده باود. همچنا      قیدق

متناسب با حال   یجواب کیژنت تمیالگور زین 8و  6، 5، 3مسائل 

 تمیدقات الگاور   زانیدهنده م نمود؛ که نشان جادیامساله  قیدق

 هست. قیتحق نیشده در ا ارائه
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322 322 9 3 1 1 1 Inp1 

362 362 9 3 1 1 1 Inp2 

782 712.5 9 6 2 2 2 Inp3 

782 782 9 6 2 2 2 Inp4 

2312 1912.

5 
9 9 3 3 3 Inp5 

1125 912.5 9 9 3 3 3 Inp6 

872 825 9 9 3 3 3 Inp7 

1357.

5 

1181 9 12 4 4 4 Inp8 

 نهیبا جواب به کیژنت تمیالگور جینتا سهیمقا
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دار مرتب برای انتخاب عملگر میانگین وزن کارایی متقاطع و استفاده از 

 بهترین تامین کننده
Gh tohidi@iauctb.ac.ir ؛دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ت علمیهیأ عضوقاسم توحیدی ؛  

Neshatiz@yahoo.comزهرانشاطی **
2
؛دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی؛   

های علمی را برای ها و تکنیکها مدلزمانافزایش سطح رقابت و نامعلوم بودن تقاضا در بازار امروز سبب شده است سا چکیده:

-کار گیرند. یکی از فرآیندهای مهم و تأثیرگذار روی عملکرد سازمان، انتخاب تأمینسازی مدیریت فرآیندهای خود بهبهینه

در این مقاله  باشد.کنندگان میمنظور ارزیابی و انتخاب تأمینحل بهینه بهکنندگان شایسته است. هدف از این مطالعه ارائه راه

  استفاده شده است.کنندگان تأمینمناسب  بندیرتبهبرای   (OWA) از روش میانگین وزن دار مرتب 

 کارایی متقاطع.، کنندگاننقاط راسی، تامین درجه خوش بینی،،OWAعملگر  کلمات کلیدی:

                                                           

 
2
neshatiz@yahoo.com 87621362090دهنده ومسئول مکاتبات,نشانی:تهران_دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد تهران مرکز_ ارائه_  

 مقدمه.1      

-ترین فعالیتحیاتیکنندگان یکی ازمینأارزیابی تانتخاب و

ها برای دستیابی به نتایج مطلوب محسوب های سازمان

برداری بهرهشود.بنابراین برای اینکه ازمنابع موجود می

کنندگان داشته باشیم، الزم است عملکرد تأمینرا  مطلوب

روش میانگین در این مقاله، گردد.با الگویی مناسب ارزیابی 

های عنوان یکی از روشبه OWAشده دار مرتبوزن

ها که قابلیت درنظرگرفتن اولویتچندمعیاره گیری تصمیم

گیرنده را دارا بوده و قادر است های ذهنی تصمیمو ارزیابی

گریزی پذیری یا ریسکتصمیم نهایی را براساس ریسک

 ]3[گیرنده اتخاذ نماید استفاده می شود.تصمیم

  OWAعملگر  . 2     

، یک nبعد با F،یک تابع مانندOWAعملگر

RRFنگاشت n :بابردار وزن TnwwW ,...,1 

-دادهی ورودی از ازای یک مجموعهبه[.2]است

های naaA ,...,1 که قراراست بایکدیگر تجمیع

 گردند داریم:

BWbwaaF T

i

n

i

in 
1

1 ),...,( 

 کند:درشرایط ذیل صدق میiwکه
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1
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    باا ستاادا ه سز اقاا      OWAهای عملگر .تعیین وزن3  

                          رأتی

( به  FOWSمرتب شده اساسی ) هایسیمپلکس وزن

 ]1[ شود.صورت زیر تعریف می

 1: ... 1,   0 1, 1,...,n

n jK w R w w w j n       

 

wهر بردار وزن K   توان به صورت ترکیب محدب را می

 نقاط رأسی نشان داد.

 1

1 0 0 0

0 1 0 0

,..., 0 0 1 0

0 0 0 0 1
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-های جدید به صورت زیر بدست میکه  مجموعه وزنبه طوری
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 آیااد:نقاااط راساای بااا حاال دسااتگاه زیاار بااه دساات ماای    
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 سپس با استفاده از مدل زیر
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( 5با محاسبه مشتقات جزئی تابع الگرانژ،جواب بهینه مدل )و   

 که همان وزن های عملگر  به صورت میانگین ساده نقاط رأسی

OWA شوند.به صورت زیر تولید میباشد مرکزی می                             

 

 

 مثال عد ی .4

کننده با را در انتخاب بهترین تامین OWAحال کاربرد عملگر 

دهیم. در این مثال فاکتورهای استفاده از یک مثال توضیح می

کننده کارتن، منظور انتخاب تأمینشده بهدرنظرگرفته

ورودی و زمان قیمت)تومان(، مسافت)کیلومتر(، به عنوان 

 باشند.عنوان خروجی میتدارک)ساعت( و خدمات به

کنایم.  استفاده مای  بندیرتبهابتدا از روش کارایی متقاطع برای 

کنایم کاه باا    ( قراردارد. مشاهده مای 2نتایج حاصل در جدول )

-عناوان بهتارین تاامین    کننده بهتامین 3استفاده از این روش 

های عملگر از وزنمشکل این  شوند، برای رفعکننده انتخاب می

OWA با وزنهاای  برای اینکار مقادیر کارایی  کنیم.استفاده می

شود و مقاادیر حاصال نشاان دهناده     تجمیع می OWAعملگر

را  OWA های عملگار ابتدا وزن باشند.کننده میبهترین تامین

گیرناده  گریزی تصامیم پذیری یا ریسکباتوجه به میزان ریسک

 کنیم.   بینی مختلف تعیین میهای خوشبرای درجه
 تامین کننده5کارایی متقاطع  مقادیر(2جدول )

 کننده تامین 1 2 3 4 5 میانگین

131131 135.1 131251 1314.1 131.21 13111 1 

13.1.4 131.11. 1354.2 13111 13.4.2 13111 2 

135113 13.1.1 134.53 13111 131513 1313.3 3 

13.1.4 131.11 1354.4 13111 13.4.4 13111 4 

13.1.4 131.11 1354.5 13111 13.4.5 13111 5 

 

 

 

 

گیرناده  گریازی تصامیم  پذیری و ریسکباتوجه به میزان ریسک

. باه عناوان مثاال    کننده را انتخااب کارد  توان بهترین تامینمی

پذیر گیرنده ریسکبرای تصمیم 5.0 و  1کنناده  تاامین

گریزگیرنده ریسکبرای تصمیم 5.0 باه   3کننده تامین

 شود.      کننده انتخاب میعنوان بهترین تامین

 اایجه. 5

کننادگان از عملگار   بنادی تاأمین  منظاور رتباه  در این مقاله به

OWA باتوجه به ویژگای عملگار   . ه استاستفاده شدOWA 

اسات، روش  که در نظرگرفتن خصوصیات ذهنای تصامیم گیار    

تاوان  را مای باشد. مدل پیشنهادی بندی میجهت رتبهمناسبی 

گااهی وقات ممکان اسات      اما سازی کرد.در دنیای واقعی پیاده

شاد یاا باه    نبا بینی به طور دقیق در دسترسدرجه خوش مقدار

از داده هاای   تاوانیم می دراین صورتصورت بازه ای بیان شود. 

 کنیم.غیر دقیق یا فازی استفاده 

 .مرسجع6
[1] Ahn. B.S  , “Parameterized OWA operator weights: 

an extreme point approach” , International Journal 
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[2] Yager. R.R, “ On ordered weighted averaging 

aggregation operators in multi-criteria decision 

making” , IEEE Transactionson Systems Man 

Cybernetics 18(1988) 183–190. 

[3] Zeydan. M, Colpan. C, Cobanoglu.C, “A combined 

methodology for supplier selection and performance 

evaluation”, Expert System with Application, No. 

38, pp.2741-2751. 2011. 
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 hmnehi@hamoon.usb.ac.irدانشکده ریاضی، دانشگاه سیستان و بلوچستان،  دانشیارحسن میش مست نهی، 

امروزه به عنوان ابزاری قدرتمند برای همسو سازی داده ها در مسائل تصمیم گیری چند شاخصه ،انتگرال چوکوئت چکیده:

(MADM) ضمن معرفی انتگرال چوکوئت فازی و کاربرد آن در مسائل له، تبدیل شده است. در این مقا ،MADM روشی ،

به رتبه بندی  سبتنبه کمک آن  سپس.جدید برای محاسبه مقدار انتگرال تحت شرایط عدم قطعیت داده ها ارائه می کنیم

 اقدام خواهیم نمود. ها گزینه

 .، عدد فازیاندازه فازیانتگرال چوکوئت، کلمات کلیدی:

 

                                                           

 *ارائه دهنده

 مقدمه .1

چنان که می دانیم داشتن توانایی اتخااذ تصامیم درسات یاک     

مهارت بسیار مهم است، چه، یک تصمیم درست شاید منجر باه  

کسب سود، بردن یک بازی و یا مهمتر، نجات جان یک یا چناد  

انسان گردد. از ایان رو، دانشامندان بسایاری از علاوم مختلا       

نمایناد.  تالش کردند تا به بشر در بهبود چنین مهاارتی کماک   

مسیر این بهبود از طریق فرموله نمودن اطالعات و پردازش آنها 

به کمک دانش ریاضیات امکانپذیر است. در علم تصمیم گیاری،   

عموما دو زمینه بحث می شود: نخست، تصمیم گیاری در یاک   

فضای پیوسته، که فضای تصامیم توساط مجموعاه ای از قیاود     

حالت نامحادود اسات و    تعیین گردیده،  تعداد جواب ها در این

می نامند. در  "(MOLP)تصمیم گیری چند هدفه "مسئله را 

حالت دوم،  تعدادی جواب/گزینه داریم و مای خاواهیم از باین    

، چنین مسئله ای نتخاب کنیمتعداد متناهی جواب ، بهترین را ا

. روش مای نامناد   "(MADM)تصمیم گیری چند شاخصه"را 

به دو دسته ی رتبه ای و غیر های مختل  رتبه بندی گزینه ها 

آن چه کاه قصاد داریام در ایان      .[1]رتبه ای تقسیم می شوند

به عنوان یکی از  "انتگرال چوکوئت"روش  آن بپردازیم، هب لهمقا

 . می باشدروشهای گروه دوم، 

 MADMانتگرال چوکوئت و کاربرد آن در مسائل  .2

به آن نیاز می باشاد را   دامهمفاهیم که در ا  برخی،در این بخش

 .[7,3]مرور خواهیم کرد

گردایاه ای از زیار    مجموعاه ای دلخاواه و    Xفرض کنید 

مجموعه های آن باه انضامام مجموعاه تهای  باشاند، نگاشات       

 : ,       را تااابم مجموعااه ای حقیقاای مقاادار

گاااوئیم جمعااایرا تاااابم  .تعمااایم یافتاااه مااای نامناااد  

)اگر ) ( ) ( )E F E F   هر  برای,E F   کاه

E F روی و،-گوییم هار گااه بارای هار      جمعی

دنبالااااه دوباااادو مجاااازای  
1i i

E



داشااااته از اعضااااا  

باشیم
11

( ) ( )i i

ii

E E 
 



 .تاابم مجموعاه ای    همچنین

نامنفی  : 0,    اگار    گاوئیم ندازهتابم ارا یک 

 Eجمعی باشد و حداقل یاک -یک اندازه ی  روی 

)موجود باشد به طوری که )E   . اندازه تابمیکناوا  را 

)گاااااوییم اگااااار  ) 0  و بااااارایE F داشاااااته

)باشیم ) ( )E F . اندازه فاازی، انادازه ایسات     همچنین

 نمی باشد. جمعیکه لزوما دارای خاصیت یکنوا 

فاارض کناایم   حااال،  1 2, ,..., mX x x x   مجموعااه ای

تاااابم تعریااا  شاااده روی آن باااا مقاااادیر      fمتنااااهی،

1 2( ), ( ),..., ( )nf x f x f x  و( )P X مجموعه ی توانیX 

گویناد   )ا.چ.( انتگرال چوکوئتدر اینصورت عبارت زیر را باشد، 

 * * * * *

1 1

1

( ) [ ( ) ( )]. ( , ,..., )
n

i i i i n

i

c f d f x f x x x x  



 

*کااه در آن  

ix هااا جایگشااتی ازix  ماای باشااند بطااوری کااه
* * *

1 2( ) ( ) ... ( )nf x f x f x  و*

0( ) 0f x  . 

ی، گزینه هاا  MADMدر مسائل  1 2, ,..., mA A A A  باه

یمعیارهااااااا هماااااراه  1 2, ,..., nX x x x  و بااااااردار

1وزن 2( , ,..., )nW w w w کاااهiw اهمیااات معیاااارi ام از 

( ماای باشااد، داریاام. ارزیااابی DMدیاادگاه تصاامیم گیرنااده )

DM  از گزینه یi ام نسبت به معیاارj  ام را باا
ijd   نشاان

][در ماتریسی مانند  داده ij m n
D d


  به نام ماتریس تصمیم

مرتب می نماییم. داده های هر یک از ساطرهای ایان مااتریس    

چ همسوساز شده، مقادیر نهایی بدست آمده باه  .مطابق مفهوم ا
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اماا از   ترتیب صعودی رتبه هار گزیناه را مشاخی مای نمایاد.     

آنجایی که اهمیت معیارها بطور انفرادی داده شده اسات یعنای   

در صاورتی کاه عماال ایان     )معیارها را مستقل فرض کرده اناد  

لذا برای تعیین وزن هر زیر مجموعه غیر تهای از   (چنین نیست

اساتفاده کنایم و یاا      DMمجموعه معیارها یا باید از نظرات 

–kا توجه اوزان انفرادی داده شده بر اساا  مفهاوم   این که ب

 .استفاده نماییم [1]فازی–و یا از مفهوم  [5]جمعی 

 FMADMانتگرال چوکوئت فازی و کاربرد آن در  .3

، قطعی نیستند بلکه باه  نیای واقعی معموال همه ی داده هادر د

صورت نادقیق و یا با عبارات زبانی بیان می شوند و لاذا ارزیاابی   

DM       از گزینه ها نسبت به هار یاک از معیارهاا از ایان قاعاده

مستثنی نیست. در نتیجه عناصر ماتریس تصمیم می توانند باه  

را در حالات فاازی    .صورت فاازی بیاان شاوند و الزم اسات ا.چ    

ادامه بصورت گذرا به بعضی روشاهای موجاود   توسعه دهیم. در 

 اشاره و در پایان روش جدیدی در این زمینه ارائه می نماییم.

از فارم باازه ای در حالات ناادقیق      [2]و همکاران در بوتینس  

اساتفاده و مفهاومی باه ناام انتگارال       DMبودن ارزیابی هاای  

در  و همکااران پاتریک. مای یار   چوکوئت بازه ای را ارائه نمودند.

را  "انتقال موبیو "فازی مفهومی به نام  .برای محاسبه ا.چ [5]

را محاسابه   .چنظیار هار گزیناه ا.    ،و بار پایاه ی آن   بکار بردند

نمودند. در این مادل دیگار الزم نباود مقاادیر انتگرالاده بطاور       

صعودی مرتب شوند و عماال بای نیااز از مقایساه اعاداد فاازی       

در حالات   .بارای محاسابه ا.چ    [3]در  بب کا کاووا،   ایوتابودند.

جمعی را جایگزین اندازه فازی نماود و   –kنادقیق، اندازه فازی 

مساله را در دو سطح مورد بررسی قرار داد. در ساطح اول تنهاا   

عناصر ماتریس تصمیم فازی فرض شده اند، در سطح دوم عالوه 

بر عناصر ماتریس تصمیم فازی،  بردار وزن نیاز بصاورت فاازی    

بیان می شود و در هر سطح انتگرال را که مقداری فاازی اسات   

اسبه نمود. روش دیگری که در این حالت ارائاه شاد توساط    مح

و همکارانش بود. در این روش از مفهوم بارش   [6] یانگ-رونگ

 بازه ای توأمان استفاده شده است. .و ا.چ 

 روشی جدید برای محاسبه انتگرال چوکوئت 3-1

بار  روشی کاه در ایان قسامت ارائاه مای کنایم مبتنای اسات         

محاسبات فازی و مقایسه اعداد فازی بدون ایان کاه الزم باشاد    

بتادا یاک تاابم    ا غیر فازی شاوند. در ایان روش   ،مقادیر ارزیابی

مرتب کننده را انتخاب و به کمک آن مقادیر ارزیابی را به طاور  

ال اگر مقاادیر ارزیاابی نظیار یاک     ح صعودی مرتب می نماییم.

~با گزینه نسبت به همه ی معیارها را  ~ ~ ~

1 2
( , ,..., )

n
f f f f 

نشان دهیم، می توانیم با اساتفاده از تاابم مرتاب کنناده فاو       

ترتیب صعودی آنهاا را باه صاورت    
~ ~ ~ ~

* * * *

1 2( , ,..., )nf f f f 

که در آن 
~ ~

* *

1i if f    به دست آوریم. با معلوم بودن باردار وزن

ی شاود و مفهاوم   که به عنوان مقادیر اندازه فازی نیاز تعبیار ما   

فازی و حل معادله –اندازه 
1

1 (1 )
n

i

i

w 


     مای ،

توان اندازه نظیر هر زیر مجموعاه غیار تهای از معیارهاا مانناد      

 * * *

1, ,...,i i nx x x
را باااااااااه کماااااااااک رابطاااااااااه   

( ) ( ) ( ) ( ) ( )A B A B A B        بدسااااات

آورد. در ادامه با توجه به اعمال ریاضی انجاام شاده روی اعاداد    

فااااااااااازی، ماااااااااای تااااااااااوانیم حاصاااااااااال    

 
~ ~~

* * * * *

1 1

1

( ) [ ]. ( , ,..., )
n

i i i i n

i

c f d f f c c c  



 
را   

برای هر گزینه به دست آوریم. و مقادیر نهایی را به کمک تاابم  

اگر فرض کنیم  مرتب کننده فو  مرتب نماییم.
~

*

if   عدد فاازی

باشد آنگاه حاصل انتگرال فو  نیز یک عدد فازی مثلثای   مثلثی

خواهد بود.از طرفی دیگر در بسیاری مواقم وزنها ممکن است باا  

مقادیر منفی نیز بیان شوند که در این حالت باا تعمایم مفهاوم    

اندازه فازی به اندازه موثر عالمت دار مای تاوان ایان مشاکل را     

در فرایناد محاساباتی   مرتفم نمود. همچنین این مقادیر منفای  

انتگرال چوکوئت با توجه به قوانین موجاود بارای اعاداد فاازی     

 هیچ گونه خللی وارد نخواهند کرد.
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   مقدمه .1
به دنبال خلق برنامه ریزی خطی هنگامی که تحقیق در عملیات 

بود مجموعه وسیعی از مسائل و به  در حال توسعه و گسترش

تبع آن دسته ای از الگوریتم های رقیب برای حل آن معرفی 

شدند . در نتیجه الگوریتم هایی که از منظر محاسبات قابل 

مقایسه و دسته بندی باشند مطرح شدند . به این منظور در 

دهه ی هفتاد پیچیدگی محاسباتی معرفی شد .

یالهای یک چندوجهی حرکت  طبق روش سیمپلکس در طول

کرده و از نقاط درونی و یا سطوح باال عبور نمی کنیم . این گونه 

راس را  به نظر می آید که کافی است حداکثر     

بررسی کنیم که این خود نشان می دهد  که الگوریتم 

سیمپلکس از مرتبه نمایی است . در مقابل با رفتار بدترین 

س ، این سوال که آیا الگوریتم حالت نمایی الگوریتم سیمپلک

زمانی برای حل مسائل برنامه ریزی خطی  –چند جمله ای 

بدون جواب باقی ماند تا آنکه  9191وجود دارد یا خیر تا سال 

                                 خاچیان به آن پاسخ مثبت داد. الگوریتم وی از مرتبه 

اچیان با بدترین بود . اجرای عملی الگوریتم خ

کران تئوری آن قویا ارتباط دارد  . می توان با 

مثال نشان داد که این الگوریتم چه از نظر تئوری و چه از نظر 

سادگی مراحل بسیار سخت و پیچیده است و پیاده سازی 

 اجرای کامپیوتری آن بسیار دشوار است . 

خطی  زمانی –کارمارکار الگوریتم چند جمله ای  9191در سال 

مسئله را حل  پیشنهاد کرد که از مرتبه               

 می کرد .

های مختلف در نظر  هایی که برای مقایسه روش یکی از جنبه

های بعد از بهینه  ها برای انجام تحلیل شود توانایی آن گرفته می

ها  های پس از بهینه سازی به آن سازی است که در بخش تحلیل

های دیگری که بر اساس آن  ش سیمپلکس و روشپرداختیم. رو

اند دارای توانایی بسیار مطلوبی برای انجام این  توسعه یافته

باشند. متأسفانه روش نقاط داخلی در این زمینه  ها می تحلیل

حرف زیادی برای گفتن ندارد . از اینرو با وجود مزیتهای 

پایه الگوریتم الگوریتم کارمارکار هنوز بسیاری از نرم افزارها بر 

 سیمپلکس نوشته می شوند . 

هنوز به سوال ابتدایی پاسخ قانع کننده ای داده نشده که آیا 

الگوریتمی که ویژگیهای سیمپلکس را دارا باشد و از آن سریعتر 

باشد وجود دارد ؟ با این نیاز به معرفی الگوریتم مد نظر در 

برای این دست  مقاله می پردازیم که می تواند به عنوان پایه ای

 از الگوریتمها باشد .

 بخش یک .2
ن پایان نامه بیان یک الگوریتم جدید برای حل یهدف ا

با معادله و نامعادله خطی که از مرتبه ی  است دستگاههایی

 چند جمله ای باشد.  

𝐴𝑥 = 𝑏 ,  0 ≤

𝑥 ≤ پایه اصلی الگوریتم براساس قضیه 1

جداسازی مجموعه های محدب و نیز الگوریتم تقسیم و غلبه 

  مضارب   با    دستگاه خطی  است. این الگوریتم با بررسی 

ابد و یا مشخص یجوابی شدنی برای آن می ِ       بفرم    صحیح 

صحیح صفر و یک می کند که این دستگاه  جوابی با مقادیر 

ندارد. در ادامه بحث، این الگوریتم می تواند به عنوان پایه ای 

برای ساختن الگوریتمی چند جمله ای برای حل مسائل برنامه 

ریزی خطی باشد که با الگوریتم های شناخته شده مانند 

خاچیان و کارمارکار تفاوت داشته و مرتبه زمانی کوچکتری 

 دارد.

ش به مباحث مورد نیاز برای طرح و بیان در سه بخ  مقالهاین 

 الگوریتم می پردازد :

در بخش اول درباره دستگاه های معادله و نامعادله خطی 

 صحبت خواهیم کرد .

 در بخش دوم الگوریتم تقسیم و غلبه را شرح می دهیم .

در بخش سوم ویژگی هایی که در رسیدن به الگوریتم مورد نظرر  

کمک می کنند را بیان و اثبات می کنیم و سپس الگوریتم مورد 

  .نظر را بیان کرده و مرتبه آن را به دست می آوریم 
 

 . نتـایج 3 

 ارائه پایه ای برای الگوریتم های قویا چند جمله ای  
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 . مـراجع 4

  
Periodicals: 
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The Parallel Network Dynamic DEA model with Interval Data 
 

S. keikha-javan, M. Sc. Student, Zahedan Islamic Azad University, s_keikha@yahoo.com 

M. Rostamay-malkhalifeh, Academic member of School of  Mathematics, Tehran Science and Research Branch, Islamic 

Azad University, mohsen_rostamy@yahoo.com 

A. Payan, Academic member of School of Mathematics, Zahedan Islamic Azad University, payan_iauz@yahoo.com 

Abstract: In original DEA models measure of relative efficiency data apply exactly whereas in fact no 

deal with precision data always. Also, attend that when data are non-precision be expected efficiency 

measure be non-precision also attain of this data. In this article we apply model DEA with structure of 

parallel network for Non-precision data that carry-over between periods in that have assumed as 

desirable and undesirable. Therefore for overall-, divisional-, period and period-divisional efficiency, 

acquire efficiency upper bound and efficiency down bound that consider as for subunits DMU under 

evaluation. Finally by doing this model on set of data branch some banks in Iran, account efficiency 

interval. 

Keywords: Data envelopment analysis - network dynamic DEA - links and variable carry-overs - 

interval data - overall efficiency.  

1.  INTRODUCTION 

One of suitable and useful tools in field efficiency 

evaluation decision making units is data envelopment 

analysis. That use as nonparametric method because of 

accounting efficiency of decision making units. In original 

DEA models [3], inputs and output considered by exact 

amounts, Term of non-precision data means that inputs 

and outputs data cannot make Accurate because of exist of 

unreliability. Just know that all of them sit in range of 

appointed up and down bound by interval. Cooper et.al 

[2], consider interval and ordering data combinations as 

non-precision data and create IDEA method. Amir Timor 

[1] makes a new DEA by dynamic interval efficient. 

However, be given sum of efficiency all periods. 

Kordrostami et.al [5] presented an article under the title of 

“The New model in Interval Dynamic Network DEA for 

Parallel Production Systems; An illustration with Iranian 

Banks” the new method for calculations period and 

period-divisional efficiencies. Also Tone and Tsutsui, [7] 

proposed a combinatory model of two models of 

developed network DEA [6] and dynamic DEA [8] 

according to the SBM model. Keikha Javan and Rostamy 

Malkhalifeh [4] presented non radial model of dynamic 

DEA with the parallel network structure. They calculation 

overall-, period- and divisional efficiency by consider 

weighted mean period-divisional. One of the advantages 

of this method can be assumed as obtaining efficiency 

interval for every one of overall-, period-, divisional and 

period-divisional efficiencies in each period of time and in 

each part of DMU’s decision making sub-units. Finally, in 

carry attend to comparison received result above and 

kordrostami et al. 

2.  DYNAMIC DEA WITH PARALLEL NETWORK 

STRUCTURE 

In dynamic DEA with parallel network structure we deal 

with decision making units n (DMUj, j=1,…,n). Each 

DMU is divided to K divisions (k=1,…, K), which are 

placed parallel together. Therefore overall system inputs 

are divided among all divisions and overall outputs results 

from the output of all divisions. 

The dynamic structure model consists of internal 

connections that transport intermediate products of t 

period to t+1 period. In the first period, we don’t have any 

connection from previous period besides, in the last period 

of T, we didn't consider any connection for the next 

period. We grouped these connections into two groups of 

desirable and undesirable. Desirable carry-overs are 

treated as outputs (transitional profit, net earned surplus) 

which we call them as “good” and undesirable carry-overs 

are treated as inputs (loss carried forward, bad debt, dead 

stock) which are named “bad” accordingly. Non radial 

model dynamic DEA with parallel network can be 

expressed as follows: 
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t

ijpx is input resource i to DMUj for division p in period t. 

t

rjpy is output product r from DMUj for division p in 

period t. 
( , 1)t t good

djpz 
is intermediate products d from DMUj at 

division p from period t to t+1 period with treated as 

output. 
( , 1)badt t

djpz 
is intermediate products d from DMUj at 

division p from period t to t+1 period with treated as input 

3.  THE PARALLEL NETWORK DYNAMIC DEA MODEL 

WITH INTERVAL DATA 

Interval inputs and outputs are one of sorts’ non-precision 

data which are placed in range of upper and lower bound 

that are defined by spans. 

Assuming that the levels of inputs, output and 

intermediate product are not exactly know, the true data 

for DMUj, (j=1,…,n) are known to lie within bounded 

intervals. 
k

t t t k
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 So (1) model rewrite as follow: 
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Theorem 1: if 
*

oE and 
*

oE are the upper bound and lower 

bound of the overall efficiency than
* * *

0o o
E E E  . 

Theorem 2: the efficiency score of DMUo calculated by 

model (2) is always equal to efficiency score calculated by 

model (3)
* *

0 oE E .  

4.  NUMERICAL EXAMPLE 

Therefore previously refer there are organization that 

evaluation of their performance is related to sub-units 

performance evaluation, and these sub-units are 

independent of giving efficient models in estimating need 

in this regard. Kordrostami et al, presented an article 

under the title of “The New model in Interval Dynamic 

Network DEA for Parallel Production Systems; An 

illustration with Iranian Banks” the new model for 

efficiency evaluation several Iranian Banks. 

We applied the parallel network dynamic DEA model for 

accounting efficiency of branches those banks. Then we 

received results to obtain of solving two models. 

5.  CONCLUSION 

In this paper, since we consider problem’s data are not 

proposed to manager exactly, we concerned existence of 

interval data assumption, we proposed some models for 

calculating of upper and lower bound of efficiency 

interval. Because assuming existence interval data is 

expected efficiency which are got from these data also is 

interval. Then, we comprised two proposed models for 

dynamic data envelopment analysis which have parallel 

network structure. We represent that our proposed model 

calculates efficiency amounts for period and sub-units 

with more exact. Also, for above example, we calculated 

overall efficiency but unfortunately, those DNDEA 

different models are produced different result. So, it is 

supposed that DNDEA models are not complete. 

However, researchers always are trying for developing a 

new model for those DNDEA that both concludes variety 

of data envelopment analysis in this unit and presents 

same analysis for similar cases. The supposed model has 

parallel network structure that is supposed to researcher 

evaluation Series network with mentioned conditions. 
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 وجوی محلی چند جهته در حل مسأله درخت فراگیر دو هدفهجست
 fkarami.ie@gmail.com ، ، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه فردوسی مشهد*فهیمه کرمی

 msalari@um.ac.ir، دانشگاه فردوسی مشهد، مجید ساالری، عضو هیأت علمی گروه مهندسی صنایع

همواره مورد توجه بوده است، کاهش هزینه  و آنچه ها توجه زیادی را به خود جلب نمودهروند رو به رشد استفاده از شبکهچکیده: 

برخوردار است ای ویژه های مخابراتی از اهمیتص در شبکهدر کنار هزینه، سادگی و عدم پیچیدگی شبکه به خصو .باشدشبکه می

-ر و لیبلداهای وزنحاوی یال گراف بدون جهتدر این مسأله، و تعریف مسأله به صورت مسأله دوهدفه بسیار مؤثر خواهد بود. 

باشد. می و لیبل نوع وسیله ارتباطی میان دو گره کننده هزینه هر یالها مشخصگذاری شده در نظر گرفته شده است که وزن یال

های باشد. این مسأله در شبکههدف از مسأله ارائه شده دستیابی به درختی فراگیر با حداقل تعداد لیبل و حداقل هزینه درخت می

مسأله، برای هریک از اهداف موجود چندین نوع  طراحی کامپیوتری و ... بسیار کاربرد دارد. برای رسیدن به جوابمخابراتی، 

MDLSابتکاری  ی محلی تعریف شده و در ادامه روشوجوجست
-نشان ،گردد. نتایج محاسباتیجهت حل این مسأله ارائه می 1

 .باشددهنده کارایی روش ارائه شده می

  سازی دوهدفه، روش ابتکاری.: درخت فراگیر، بهینهکلمات کلیدی

 

                                                           

 
*
 ارائه دهنده

1 Multi-Directional Local Search 

2 Minimum Spanning Tree 

3 Maximum Vertex covering Problem 

4 Minimum Labeling Spanning Tree 

5 Label-Constrained Minimum Spanning Tree 

6 Cost-Constrained Minimum Label Spanning Tree 

 

 

 مقدمه .1

نظریهه گهراف، مسهأله درخهت      ای در زمینهه یکی از مسائل پایه

MST) کمینه فراگیر
باشهد کهه در طراحهی کهامپیوتری،     ( می2

تصههویر، تشههخیص اتوماتیههک هههای مخههابراتی، پههردازش شههبکه

. در ایهن مسهأله   ]1[دارد کهاربرد  بندیمسائل شاخهو  سخنرانی

دار در نظر گرفته شده های وزنگرافی بدون جهت به همراه یال

است. تاکنون انهواع   هزینهاست و هدف یافتن درختی با حداقل 

MLSTبندی شهده اسهت. مسهأله    متفاوتی از این مسأله مدل
3 

باشد که جهت کاهش پیچیهدگی  نوع مسائل میای از این نمونه

بهدون   ی. در ایهن مسهأله، گرافه   ]2[ده اسهت شه ها معرفی شبکه

گذاری شده در نظهر گرفتهه شهده    های لیبلبه همراه یال جهت،

های موجهود  است. هر یال دارای یک نوع لیبل از مجموعه لیبل

-میان دو گره مهی  وسیله ارتباطیباشد و منظور از لیبل نوع می

از ایهن مسهأله،    ههدف اشد که به تعداد مشخصی موجود است. ب

 باشهد. میهای متفاوت حداقل تعداد لیبلایجاد درخت فراگیر با 

ههای  بودن ایهن مسهأله، اسهتفاده از روش    NP-hardبا توجه به 

مهورد  ههای  رسهد. از جملهه روش  ابتکاری ضروری بهه نظهر مهی   

MVCAالگوریتم ابتکاری حهداکرر پوشهش رئهو )    استفاده
3) 

 [5]وجهوی محلهی ترکیبهی   جسهت و  [4]، الگوریتم ژنتیک [3]

تحهت   MSTای از مسهأله  یافتهه ، در ادامه حالت تعمیمباشدمی

دار ارائه شد کهه یکهی از ایهن مسهائل،     عنوان مسائل محدودیت

LCMSTمسأله 
و همکهاران معرفهی    Xiongکه توسط است  5

مهورد اسهتفاده   این مسأله با محدود ساختن تعداد لیبل  .[6]شد

. با توجه [6]کنددر درخت، درختی با حداقل هزینه را ایجاد می

رو بهرای حهل   است از این NP-completeکه این مسأله به این

و الگهوریتم ژنتیهک اسهتفاده     وجوی محلهی آن از دو نوع جست

مسههائل دیگههری از  نههوعو همکههاران  Xiong. [6]شههده اسههت

CCMLST دار تحت عنوانمحدویت
نمودند که را نیز معرفی  6

د با محدود ساختن هزینه، درختی با حداقل تعدا ،در این مسأله

بودن ایهن   NP-complete. با توجه به [6]گرددایجاد میلیبل 

ایهن   را روی LCMSTهای مهورد اسهتفاده بهرای    روش مسأله،

-روش جسهت  2212. در سال [6]سازی نمودندمسأله نیز پیاده

و همکهاران بهرای    Naji-Azimiتوسط  وجوی همسایگی متغیر
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هها بهرای حهل    معرفی شد. آن CCMLSTو  LCMSTمسائل 

و همکهاران را اصه      Xiongمسأله، مدل ارائهه شهده توسهط    

نمودند؛ بهه ایهن صهورت کهه محهدودیتی را جهایگزین یکهی از        

نمههوده و مههدلی بههرای مسههأله  Xiongهههای مسههأله محههدودیت

CCMLST     با جریان چندکاالیی ارائه دادنهد و همهین رویهه را

را ارائهه   بهه کهار بهرده و نتهایج حاصهل      LCMSTبرای مسهأله  

 .[7]دادند

 . معرفی مدل2

-دار و لیبلهای وزنیالحاوی  در این مدل، گراف بدون جهت

منظور از لیبل نوع  گذاری شده در نظر گرفته شده است که

هریک  به طوریکه، ،یال( است میان دو گره)نوع وسیله ارتباطی

هدف از این  اند. اده شدهدها به یک یا چند یال تخصیص  لیبل از

مسأله رو  باشد از این سازی تعداد لیبل و هزینه می بهینه مسأله،

سازی هزینه  و با دو هدف حداقل سازی دو هدفهبه صورت بهینه

  گردد.بندی میمدل سازی تعداد لیبل و حداقل

 . روش حل3

، تعدادی ریهای ابتکابرای حل مسأله با استفاده از روش

  گردد.تعریف می برای هردو هدف وجوی محلیجست

-با کمترین هزینه، ابتدا درخت اولیه یجهت دستیابی به درخت

ای را به عنوان جواب اولیه در نظر گرفته و سپس با استفاده از 

دهیم. وجوی محلی، جواب فعلی را بهبود میدو روش جست

یکی یکی و بر اسا  کمترین  ها اب اولیه، لیبلبرای ایجاد جو

گردد تا گرافی با یک جز،  تعدا اجزای حاصل در گراف اضافه می

-نحوه عملکرد این جستبه عنوان جواب اولیه حاصل شود. 

وجوهای محلی به این صورت است که لیبلی را به صورت 

تخاب نموده و وارد های خارج از جواب انتصادفی از میان لیبل

در راستای بهبود  کنیم سپسهای جواب میمجموعه لیبل

های موجود در جواب را حذف به صورت تصادفی لیبل جواب،

نموده تا درخت فراگیری با کمترین هزینه ممکن بدست آید. 

وجوهای محلی یک لیبل و در دیگری دو لیبل در یکی از جست

 کنیم.را وارد مجموعه جواب می

، ابتدا درخت ا کمترین تعداد لیبلب یدستیابی به درخت جهت

شود که این به عنوان جواب اولیه در نظر گرفته می ایاولیه

گردد های موجود ایجاد میدرخت با در نظر گرفتن تمامی لیبل

وجوی محلی، جواب فعلی و سپس با استفاده از دو روش جست

وجوی محلی به دهیم. نحوه عملکرد این دو جسترا بهبود می

ها را یکی یکی از مجموعه جواب این صورت است که لیبل

حذف نموده تا از مقدار محدود شده هزینه تجاوز نکند. در این 

دو روش، عملیات حذف به صورت تصادفی و برمبنای نسبت 

 گیرد.های هر نوع لیبل به لگاریتم هزینه صورت میفراوانی یال

لی معرفی شده، روش وجوی محجست 4حال با توجه به 

MDLS بریم. این روش، روشی ابتکاری است که کار میرا به

. ایده اصلی این [8]سازی  چندهدفه کاربرد داردبرای حل بهینه

وجوهای محلی متفاوت برای هریک از روش استفاده از جست

وجوهای محلی موجب اهداف موجود در مسأله است. این جست

-هریک از دو هدف موجود در بهینههای مربوط به بهبود جواب

باشد که مرحله می 3گردد. این روش شامل سازی دو هدفه می

وجوی محلی ( اجرای جست2( انتخاب جواب، )1عبارتند از: )

( 3، )ب مربوط به هر هدف و ایجاد جواب جدیدروی جوا

 .های جدیدپذیرش یا رد جواب

 .  نتایج4

ها در   ای از داده موعهجهت بررسی کارایی روش ارائه شده، مج

ها و  تعداد گره ،ها دادهاز نظر گرفته شده است. در این مجموعه 

روش ارائه شده متغیر است. عدد  222تا  12های گراف از  لیبل

حاصل با نتایج دو و نتایج  ها اجرا مجموعه دادهبرای هریک از 

مقایسه شده است. تفاوت  CCMLSTو  LCMSTمسأله 

اهداف با مقادیر دقیق در بسیاری از موارد مقادیر هریک از 

معادل صفر و در سایر موارد، ناچیز و نزدیک به صفر است که 

 کند.کارایی روش ارائه شده را اثبات می
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Abstract: Performance assessment of supply chain is the important topic that Given the complexity 

of supply chain networks, more attention is needed. data envelopment analysis is one of the 

Performance assessment tools. Due to the complexity of supply chain, the use of network data 

envelopment analysis for Performance assessment is essential. 

In the actual space, some of variables are out of control and some of them are undesirable. Then, 

Considering the recursive in the closed loop supply chain, recursive  network data envelopment 

analysis for supply chain of National Iranian Oil  Refining & Distribution Company used and new 

model Based on undesirable and nondiscretionary variables developed for closed loop supply chain. 

 

Keywords: recursive  data envelopment analysis, Performance assessment, undesirable and 

nondiscretionary variables 
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1.  INTRODUCTION 

Performance assessment of supply chain management 

is an important topic . data envelopment analysis is the 

method of decision making units assessment. the supply 

chains are multi stage unit and there are undesirable and 

nondiscretionary variables in them. Designing and 

managing supply chains to ensure collection of used 

products are two of the essentials for products’ multiple 

life cycles. A supply chain of this kind is usually 

addressed as a reverse supply chain or closed loop 

supply chain[1]. 

closed loop supply chain, manage recursive and 

wastes in the oil products transportation and 

distribution[2]. implementation of closed loop supply 

chain help the top managers, to decrease wastes.  

In this paper,  Considering  the feedback in the closed 

loop supply chain in the oil products , recursive network 

data envelopment analysis used and new model based on 

undesirable and nondiscretionary variables for  the 

performance assessment of supply chain developed.  

2.  RECURSIVE  DATA ENVELOPMENT ANALYSIS 

With considering closed loop supply chain in the 

National Iranian Oil  Refining & Distribution Company 

in the picture 1, that we don’t explain it, for space 

limitations .the new model based on Schneeweiss et.al 

(2003) study for efficiency assessment of recursive 2-

stage DEA proposed[4]. 

 

 

 
 

Picture 1. closed loop supply chain in the NIOPDC 

 

For jth supply chain,(j=1,…,n), suppose        

        are the rth input vector of supplier and 

   
            are sth output vector of supplier 

and   
            are the input vector of 

Manufacturer and    (k=1,…,K) are kth output vector of 

Manufacturer. For the pth DMU,   
    

  are the first and 

second stage efficiency for supply chain. 

Suppose       are the weights of the stages. We 

have        . The value function is 

     
      

  

Then the network DEA model is: 
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 RECURSIVE  DEA WITH UNDESIRABLE AND 

NONDISCRETIONARY VARIABLES 

Suppose desirable and discretionary variables(DD), 
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 2 

desirable and nondiscretionary variables(DN), 

undesirable and discretionary variables(UD) and 

undesirable and nondiscretionary variables(UN), then  

proposed recursive  DEA model with undesirable and 

nondiscretionary variables is: 
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3.  RESULT 

Given the complexity of supply chain, the network 

DEA model used for performance assessment of oil 

products supply chain. 

Since some of the variables are out of organization 

control and some of them are negative and decrease of 

them are desirable, in this proposed model, recursive 

network used for  closed loop supply of chain oil 

products. This model developed based on undesirable 

and nondiscretionary variables. 
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  نظرگیری در با سوز گانه دو نقلیه وسایل مسیریابی مسئله مدلسازی

  پذیر انعطاف زمانی پنجره 

  nbassirzade@yahoo.com ،آزاد واحد تهران جنوب، دانشگاه دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،* بصیرزاده نرگس

 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران مسعود ربانی، 

 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوبسیده فاطمه گلریز گشتی، 
 

  چکیده:

 .اسات  شاده  تبادی   جهاان  سراسر در مهم و کننده نگران موضوعی به ای گلخانه گازهای انتشار از ناشی اثرات اخیر های سال در

 بدین سبب سازمان هاا باه ساوی     .باشد می محصول توزیع یا نق  و حم  حوزه بحث این در تامین زنجیره تاثیرگذار های بخش از یکی

 نتیجاه  در و نق  و حم  وسای  شده طی مسافت کاهشو به عبارت دیگر  مسیر طراحی اصالح سازی جهت بهینه های مدل ریگیبکار

 منجار  مخارب  گازهاای  انتشاار  ازمیازان  اندکی درصد کاهش به تنها راهکارها گونهاین .شدند سوق داده محیط در آلودگی انتشار کاهش

 ایان  حاصا   بناابراین  .ماناد  مای  باقی همچنان فسیلی سوخت با بار حم  های ماشین وسیله به شده ایجاد آلودگی آثار ولی است شده

 ایان  مهام  ویژگای  دو .اسات  راغب نماوده ( طبیعی گاز-فسیلی)سوز دوگانه های ماشین از استفاده سمت به را توزیع های شرکت نتایج

 علات  باه  حرکات  دامنه محدودیت  سوخت، تعویض امکان وجود با .باشد می الودگی کاهش و تر ارزان انرژی منبع جایگزینی ها ماشین

 .شود می ح  نیز رود، می بشمار پاک ازسوخت استفاده مشکالت جمله از که مربوطه سوخت های جایگاه کمبود

 گاز سوخت شام  سوز دوگانه های ماشین نظرگیری در با سبز نق  و حم  وسای  مسیریابی مسئله مدلسازی به ما تحقیق این در

 میآلودگی  ایجاد و نق  و حم  های هزینه, مشتری به دهی خدمت هزینه دو هر کاهشبا هدف حداق  نمودن  فسیلی و طبیعی

 واقع در .نمودیم فرض پذیر انعطاف را بحث مورد همسئل زمانی پنجره  واقعی دنیای به مسئله نمودن نزدیک برای همچنین. پردازیم

همچنین به منظور ح  نمودن محدودیت  .شود می کرد زود یا دیرکرد جریمه دارای اما پذیر امکان شده مشخص بازه از شدن خارج

 ابعاد در دهش داده شرح مدلاستفاده شده است.  سوخت های جایگاهنیز و  سوخت تعویض امکان از دامنه حرکت سوخت های پاک،

 .شد واقع تحلی  مورد آن نتایج و ح  نمونه مساله چند با و نویسی کد گمز افزار نرم در کوچک

 سوختگیری در راهمسیریابی ماشین های توزیع سبز,آلودگی هوا,ماشین های دوگانه سوز,بازه زمانی انعطاف پذیر, کلمات کلیدی:
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   مقدمه .1

 را انگیزی حیرت اقتصادی انشتاب رشد جهان اخیر، های سال در

 و اقتصاد سازی جهانی نوین، های تکنولوژی به دستیابی دلی ؛ به

 و روانساازی  جهاانی،  بازارهاای  گسترش اعتباری، و مالی منابع

 ولاای. اساات کاارده تجربااه تولیااد عواماا  جابجااایی در تسااریع

 شادن  ناازک : همچون محیطی زیست جدی مشکالت متأسفانه

 شادن  گارم  هوا، و آب آلودگی ها، جنگ  عسری نابودی ازن، الیه

 را بشار  زنادگی  کیفیات ...  و اسیدی های باران بارش زمین، کره

 .  کند می تهدید

 باه  منوط کشوری هر پایدار توسعه استمرار و تضمین رو این از

 جاایگزین  غیرقاب  غالباً و محدود منابع از بهینه استفاده و حفظ

 هاای  فعالیات  تماام  کاه  نیاز   نتأمی زنجیره. باشد     می آن طبیعی

 کااال  تحویا   تاا  خام ماده مرحله از کاال تبدی  جریان با مرتبط

 سرتاسار  در اطالعاات  جریان بانضمام نهایی، کنندگان مصرف به

 محایط  بار  مهمای  باالقوه  تأثیر ،گیرد می بر در را تأمین زنجیره

 .داشت خواهد زیست

 کاه  اسات  تاأمین  زنجیاره  های بخش از یکی نق  و حم  بخش

 بنابراین. دارد محیطی زیست های آلودکی ایجاد در اساسی نقش

 بخاش  ایان  در ها دولت طرف از جدید تصمیمات و قوانین ایجاد

 قاوانین  رعایات  باا  نق  و حم  های شرکت. است ضروری امری

 از خود هم کرده برآورد را دولت خواسته هم سبز تأمین زنجیره

 پیشارفته  هاای  کشاور  از ریبسایا  در. برناد  مای  بهره آن مزایای

 بارای  سابز  لجساتیک  عناوان  باا  هایی پروژه اندازی راه به شروع

 های مدل بکارگیری گام اولیت اغلب. نمودندco2  انتشار کاهش

 مساافت  کااهش  باه  کاه  مسیرهاست طراحی اصالح برای بهینه

 آلاودگی  انتشار کاهش نتیجه در و نق  و حم  وسای  شده طی

 .می نماید کمک محیط در

 میازان  از انادکی  درصاد  کااهش  باه  تنهاا  ها راهکار این چه اگر

 و هاا  کاامیون  توسط شده ایجاد آلودگی آثار و شده منجر انتشار

 .ماند می باقی همچنان ها کامیونت

 مطالعاتی اساس بر که سوخت مصرف کاهش مانند هایی راهکار 

 شتاب، و سرعت بار، میزان نظرگیری در مانند مرتبط عوام  بر

در ایان ساال هاا     نیاز  ترافیکای  و هوایی, جاده ای و آب رایطش

از جملاه مهمتارین عواما  ماوثر      .مورد توجه واقع شاده اسات  

طی شده اسات کاه در مادل     مصرف سوخت میزان بار ومسافت

 ارائه شده در نظر گرفته شده است.

 میازان  از انادکی  درصاد  کااهش  باه  تنهاا  ها راهکار این چه اگر

 و هاا  کاامیون  توسط شده ایجاد آلودگی آثار و شده منجر انتشار

 .ماند می باقی همچنان هایی با سوخت فسیلی کامیونت

% 03در سوخت های پااک باه طاور تقریبای    co2 میزان انتشار 

همچنین در اغلب کشور ها کمتر از سوخت های فسیلی است و 

 قیمت سوخت پاک کمتر از نوع فسیلی آن مای باشاد. بناابراین   

 از اساتفاده  سامت  باه  را توزیاع  هاای  شارکت  نتایج این حاص 

 سوخت این از استفاده قابلیت با هایی ماشین و پاک های سوخت

 .دهد می سوق جایگزین

 نباود  جملاه  از ماوانعی  باا  جدید تکنولوژی این از استفاده البته

 هاای  جایگاه و هایی ماشین چنین وجود برای مناسب بسترسازی

 نیاز  کت ماشین, گااهی حر دامنه کافی که باعث کاهش سوخت

جدیااد ونیاااز بااه تعمیاارات و  هااای سااوخت نامناسااب کیفیاات

 استفاده می شود. قابلیت با هایی ماشین نگهداری دوره ای

استفاده از ماشین های دوگانه سوز برخی از مشکالت اساتفاده   

از سوخت پاک را ح  مای نمایاد.در واقاع ایان ماشاین هاا باا        

و در صاورت دور شادن    محدودیت دامنه حرکت کمتری مواجه

ماشین از جایگاه ساوختگیری پااک قابلیات ترییار ساوخت را      

دارد.پس ماشین تا حد امکان از سوخت پاک استفاده مای کناد   

 اما در صورت نیاز هم سوخت فسیلی دردسترس دارد.

از جمله دغدغه های دیگر شرکت هاای توزیاع, زماان مالقاات     

که توزیع کااال   مشتری و خدمت دهی به آن می باشد .هر چند

باید در زمان خاص انجام شود اماا عواما  متعادد تاثیرگاذار در     

جریان توزیع گاهی این امکان را فراهم نمی کند و شرکت هاای  

توزیع برای زودکرد و دیرکرد کارشان باید جریمه بپردازناد کاه   

در این تحقیق برای نزدیک شدن به دنیای واقعی زمان رسایدن  

 ر فرض شده است.به مشتری انعطاف پذی
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Abstract: In this paper, we introduce an iterative sequence for finding a common element of the set of
solutions of an approximate equilibrium problem (AEP) and the set of fixed points of a nonexpansive mapping
in a Hilbert space.
Keywords: Approximate equilibrium point, Fixed point, Approximate fixed point, Strong convergence,
Hilbert spaces .

1 INTRODUCTION

The fact that equilibrium problems covers several
problems in economics, engineering etc.. From
the mathematical modelling point of view equilib-
rium can be described by different types of the-
orem such as optimization problems. Now, we
will present several particular classes of approx-
imate equilibrium systems and the relations be-
tween them. Some methods have been proposed to
solve the equilibrium problems, approximate equi-
librium problems; see, for instance, [1], [2], [4].

Throughout the paper, Let H be a real Hilbert
space and let C be a nonempty, closed, bounded
and convex subset of H.

In 2000, Moudafi [3] proved the following strong
convergence theorem.

Theorem 1.1. [3] Let C be a nonempty closed con-
vex subset of H and S : C −→ C be a nonexpensive
mapping such that F (S) ̸= ∅. Let f be a contraction
of C into itself and let {un} be sequence defined as
follows: x1 = x ∈ C and

un+1 =
1

1 + ϵn
Sun +

ϵn
1 + ϵn

f(un)

for all n ∈ N, where {ϵn} ⊂ (0, 1) satisfies

lim
n→∞

αn = 0,

∞∑
n=1

αn = ∞, lim
n→∞

| 1

ϵn+1
− 1

ϵn
| = 0.

Then, {un} converges strongly to z ∈ F (S), where
z = PF (S)f(z) and PF (S) is the metric projection
of H onto F (S).

Condition 1.2. [4] Assume that the the map
F : C × C −→ R for ϵ > 0 satisfies the follow-
ing conditions:

(i) F (u, u) = ϵ ∀ u ∈ C;
(ii) F is monotone, that is, F (u, v) + F (v, u) ≤ ϵ
∀u, v ∈ C;

(iii) For all u, v, w ∈ C,

limt→0F (wt+ (1− t)u, v) ≤ F (u, v);

(iv)For each fixed u ∈ C, the function y 7−→ F (u, v)
is convex and lower semicontinuous.

Definition 1.3. [4] Suppose ϵ > 0, we say that
u∗ ∈ C is an approximate equilibrium point of
F : C × C −→ R if there exists a u∗ ∈ C, such
that F (u∗, v) ≥ ϵ ∀v ∈ C.

In this paper, the set of such an u∗ ∈ C denoted
by AEP (F ), that is,

AEP (F ) = {u∗ ∈ C : F (u∗, v) ≥ ϵ, ∀v ∈ C}.

Let T be a nonexpansive mapping on H. (i.e.
d(Tu, Tv) ≤ d(u, v) ≥ foru, v ∈ H). We denote
by AF (T ) the set of fixed points of T. Namely,

AF (T ) = {u ∈ C : d(u, Tu) < ϵ for some ϵ > 0},

and F (T ) = {u ∈ C : Tu = u}.
Lemma 1.4. [4] Let C be a nonempty closed con-
vex subset of H and F : C ×C −→ R be a approx-
imate bifunction satisfies Condition 1.2 Let r > 0
and u ∈ H. Then there exists v ∈ C such that

F (v, w) + 1/r⟨w − v, v − u⟩ ≥ ϵ for all w ∈ C.

Lemma 1.5. [4] Let C be a nonempty closed
convex subset of H and assume that F : C ×
C −→ R satisfies Condition 1.2 For r > 0, u ∈
H and for some ϵ > 0, define Tr : H −→ C as
follows:

Tr = {v ∈ C|F (v, w)+
⟨w − v, v − u⟩

r
≥ ϵ∀w ∈ C}.
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Then
(a) Tr is single-valued.
(b) Tr is firmly nonexpansive, that is,

∥Tr(u)−Tr(v)∥2 ≤ ⟨Tr(u)− Tr(v), u− v⟩∀u, v ∈ H

(c) F (Tr) = AEP (F )
(d) AEP (F ), closed and convex.

2 Main results

In this section, we deal with an iterative scheme
by the viscosity approximation method for finding
common solutions of approximate equilibrium and
fixed point problems in a Hilbert space.

Lemma 2.1. [5] Let {an} ⊂ [0,∞), {bn} ⊂
[0,∞) and {cn} ⊂ [0, 1) be sequences of real num-
bers such that

an+1 ≤ (1− cn)an + bn for all n ∈ N,

∞∑
n=1

cn = ∞ and
∞∑

n=1

bn < ∞.

Then, limn→∞an = 0.

Theorem 2.2. Let F : C × C −→ R be a ap-
proximate bifunction satisfies Condition 1.2 and
S : C −→ C be a nonexpensive mapping such that
F (S) ∩AEP (F ) ̸= ∅. Let f be a contraction of H
into itself and let {un} and {vn} be sequences gen-
erated by an arbitrary element x1 ∈ H and F (vn, w) + 1/rn⟨w − vn, vn − un⟩ ≥ ϵ ∀w ∈ C.

un+1 = αnf(un) + (1− αn)Svn ∀n ≥ 1.

for all n ∈ N, where αn ⊂ [0, 1] and rn ⊂ (0,∞)
satisfy

lim
n→∞

αn = 0,
∞∑

n=1

αn = ∞,
∞∑

n=1

|αn+1 − ααn | < ∞,

lim
n→∞

infrn > 0,

∞∑
n=1

|rn+1 − αrn | < ∞.

Then, {un} and {vn} converge strongly to z ∈
F (S) ∩AEP (F ), where z = PF (S)∩AEP (F )f(z).

As direct consequences of Theorem 2.2, we obtain
two corollaries.

Corollary 2.3. Let C be a nonempty closed con-
vex subset of H, F : C×C −→ R be a approximate
bifunction satisfies Condition 1.2 and S : C −→ C
be a nonexpensive mapping such that F (S) ̸= ∅. Let
f be a contraction of H into itself and let {un} be
sequence generated by x1 ∈ H and

un+1 = αnf(un) + (1− αn)SPCun ∀n ≥ 1.

for all n ∈ N, where αn ⊂ [0, 1] and rn ⊂ (0,∞)
satisfy

lim
n→∞

αn = 0,
∞∑

n=1

αn = ∞,
∞∑

n=1

|αn+1 − ααn | < ∞.

Then, {un} converges strongly to z ∈ F (S), where
z = PF (S)f(z).

Corollary 2.4. Let C be a nonempty closed con-
vex subset of H, F : C×C −→ R be a approximate
bifunction satisfies Condition 1.2 and S : C −→ C
be a nonexpensive mapping such that AEP (S) ̸= ∅.
Let f be a contraction of H into itself and let {un}
and {vn} be sequences generated by x1 ∈ H and F (vn, w) + 1/rn⟨w − vn, vn − un⟩ ≥ ϵ ∀w ∈ C.

un+1 = αnf(un) + (1− αn)Svn ∀n ≥ 1.

for all n ∈ N, where αn ⊂ [0, 1] and rn ⊂ (0,∞)
satisfy

lim
n→∞

αn = 0,

∞∑
n=1

αn = ∞,

∞∑
n=1

|αn+1 − ααn | < ∞,

lim
n→∞

infrn > 0,
∞∑

n=1

|rn+1 − αrn | < ∞.

Then, {un} and {vn} converge strongly to z ∈
AEP (F ), where z = PAEP (F )f(z).

References

[1] E. Blum and W. Oettli, ”From optimization
and variational inequalities to equilibrium prob-
lems,” The Mathematics Student, vol 63, no. 14,
pp. 123-145, 1994.

[2] Lu-Chuan Ceng, Jen-ChihYao, ”A hybrid iter-
ative scheme for mixed equilibrium problems and
fixed point problems,” Journal of Computational
and Applied Mathematics 214 186 -201, 2008.

[3] A. Moudafi, Viscosity approximation methods
for fixed-point problems, J. Math. Anal. Appl.
241 46-55, 2000.

[4] H. Mazaheri, S. A. M. Mohsenalhosseini,
”Approximate Equilibrium Problems and Fixed
Points,” Iternational Journal of Analysis, 2013,
4 pages.

[5] H.K. Xu, An iterative approach to quadratic op-
timization, J. Optim. Theory Appl. 116 659-678,
2003.

2267



 

لجستیکزنجیرهتأمیندرعملیاتامدادرسانیبهمناطقیسازمدل

باتقاضایفازییدهفاجعهد
 g.shahabnia@gmail.com،، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و فنون مازندران*نیا گلناز شهاب
 paydar@iust.ac.ir، دکتری دانشگاه علم و صنعت تهرانفارغ التحصیل مهدی پایدار،  محمد

 irajarash@rediffmail.com، معاون تحصیالت تکمیلی و پژوهشی دانشگاه علوم و فنون مازندران ایرج مهدوی،

و مناطق ، مراکز توزیع عرضه شامل مراکز ،در این پژوهش بر آن هستیم تا از طریق زنجیره تأمین سه سطحی :چکیده

منظور، مسئله را با  ینبه ادیدگان برسانیم.  آسیب دستبه، کاالهای امدادی متفاوتی را با وسایل نقلیه متنوع یدهد فاجعه

های بهینه،  مراکز توزیع در مکان سازی فعالنقل درگیر در عملیات امدادرسانی و  و های حمل سازی هزینه هدف کمینه

شامل انواع کاالهای امدادی و تقاضای مناطق  های دولتی و عرضه های داوطلبانه مردمی کمک ودیم.نم یساز مدل

 اند. شده صورت پارامترهای فازی در نظرگرفته باشند، به می دلیل ماهیت عدم قطعیتی که پس از بروز فاجعه دارا دیده به آسیب

ل کاالهای امدادی در سطوح مختلف زنجیره تأمین و عدالت های مربوط به ظرفیت وسایل نقلیه، دریافت و ارسا محدودیت

نحوی که تمامی نواحی مطمئناً حداقلی از انواع کاالهای امدادی را  دیده به میان نواحی آسیب ی امدادیدر توزیع کاالها

که  ه استآورده شد. جهت آزمودن مدل، مطالعه موردی شده هستند در نظرگرفتههای  دریافت نمایند از جمله محدودیت

 دهد. می کارایی آن را در واقعیت نشان

 . یابی ، پارامتر فازی، مکانریزی ریاضی ستیک،  برنامهلج کلمات کلیدی:

 مقدمه .1

اطراف ما را به خطر هر رویدادی که جان، مال و محیط 

تواند به عنوان یک فاجعه  کند می اندازد و ویران می می

توانند درد  ها می به بیان دیگر فاجعه .گرفته شوددر نظر 

وجود آورند و  و ناراحتی زیادی برای بشریت به

شود  زده می های روزمره را مختل سازند. تخمین فعالیت

[، 1گردد] برابر می 0سال آتی  05که تعداد فجایع در 

بنابراین آمادگی در برابر فجایع جهت کاهش اثرات 

شده  تعیین یشز پاهای  ها و داشتن برنامه مخرب آن

 جهت تسهیل عملیات امدادرسانی امری ضروری است.

 ریزی برنامه برای مدل ریاضی یک[2]عشقیو نجفی 

 پاسخ لجستیکی اقدامات درنتایج بهبود باهدف لجستیکی

 تصمیمات بتوان طریق این از تا ،نمودند ارائه به زلزله

 با اهدافوکاالها  مصدومان حمل برای مناسبی

 و هاکاال برآورده نشده مجموع نیازهای سازی کمینه

[ 3]. حقانی و افشار اتخاذ نمود نشده یدگیرس مصدومان

مدلی ریاضی در رابطه با لجستیک عملیات امدادرسانی 

سازمان مدیریت نمودند که با ساختار پیچیده  ارائه

مطابقت دارد و مکان بهینه تسهیالت اضطراری فدرال

نماید و  های زنجیره تأمین مشخص می موقت را در الیه

. در پاسخ داده نشدهاستهدف آن حداقل سازی تقاضای 

دیده قطعی در نظر  تقاضای نقاط آسیباین تحقیقات 

در  یتعدم قطع، ولی پس از فاجعه شده استگرفته 

ها موجود است که در این  آن  تعداد قربانیان و تقاضای

که  صورت پارامتر فازی لحاظ نمودیم چنان به آن رامقاله 

برای افزایش  و های دولتی را های مردمی و عرضه ککم

نقل را کمینه نمودیم و  و های حمل کارایی مدل هزینه

 نمودیم. های بهینه فعال در مکانرا مراکز توزیع 

 

 مدل ریاضی .2
Min   

                                            

sim sim idm idm
m s i m i d

sdm sdm i i
m s d i

Z VN CX VP CY

VL CZ F AC

   

   

 

 

 

(1)            ,  ,sirm r sim m sim
r

X w VN VCap m i s    
 

(2)           , ,idrm r idm m idm
r

Y w VP VCap m i d    
 

(3)              , ,sdrm r sdm m sdm
r

Z w VL VCap m s d    
 

 

(4)                         , ,sim sim iVN M F m i s     

(0)                      , ,idm idm iVP M F m i d    1 
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(6)                    ,s,sdm sdmVL M m d    

(7)      ,idrm sdrm dr
m i m s

Y Z Dem d r   
 

(8)         ,idrm sirm ir i
m d m s

Y X P F i r    
 

 

(9)     ,  sirm sdrm sr sr
m i m d

X Z O I s r      

(15)    ,  sdrm idrm dr
m s m i

Z Y Dem d r    
 

(11) 
 

, , 0     and integer

, , 0  and integer           

 1,0             

sdrm sirm idrm

sim idm sdm

i

Z X Y

VN VP VL

F







 

ای که در سطوح مختلف  مدل فوق تعداد وسایل نقلیهدر 

در مکان بهینه در حرکت هستند و مراکز توزیعی که 

کاالهای 3تا  1های  گردند. محدودیت مشخص می هستند

دهند  می را به مسیرهای مختلف اختصاص متفاوت

شده به  داده که از ظرفیت وسایل نقلیه اختصاص طوری به

 ترتیب به 9تا  7های  آن مسیرها بیشتر نشود. محدودیت

را که به اندازه  دیده یبآسدریافت در مناطق حد باالی 

تقاضای این مناطق است، حد باالی ارسال از مراکز 

از مراکز عرضه که به اندازه  توزیع و حد باالی ارسال

نماید.  موجودی این مراکز است، را مشخص می

 تعیینحداقلی از انواع کاالهای امدادی را  15محدودیت 

دیده با توجه به  نماید که به تمامی مناطق آسیب می

 جمعیتشان برسد.

 

 مدل قطعی .3

 یلهوسبهشده  فازی معرفیبا استفاده از رویکرد پارامتریک 

پیشنهادی با مدل  ،[4]1986کارلسن و کرهنن

نماییم. در  پارامترهای فازی را به مدل قطعی تبدیل می

گیرنده حدود باال و پایین را برای  این رویکرد تصمیم

نماید که حد پایین بیانگر مقادیر  پارامترها مشخص می

بدون ریسک و حد باال مقادیر با ریسک باال یا 

عضویت کاهشی را بر اساس  نیافتنی است و تابع دست

ر فازی را با استفاده از پارامت .گیرد این حدود در نظر می

دهد  آورده در مدل قرار می دستهمعکوس تابع عضویت ب

سطح مسئله را حل  و به ازای درجات عدم قطعیت هم

 نماید.  می

 

 مطالعه موردی .4

در نظر بگیرید در دو شهر اردبیل و بوشهر زلزله اتفاق 

بیفتد. مراکز عرضه در سه شهر تهران،اصفهان و شیراز و 

مراکز توزیع در سه شهر تبریز، کازرون و فیروزآباد 

نوع کاالی امدادی را به مناطق  0خواهیم  قراردارند. می

راه زمینی از تبریز به  که یدرحالدیده برسانیم  آسیب

برای  .یل و از فیروزآباد به بوشهر مسدود شده استاردب

با ظرفیت  بالگردو  تن 27با ظرفیت  ونقل از تریلی حمل

با نوشتن کد مدل قطعی در نماییم. استفاده میتن  4

تصمیمات الزم و  شدهمسئله حل  ،15افزار لینگو  نرم

 دست آمده است. به

 

 گیری نتیجه .5

امدادرسانی در پاسخ  ریزی لجستیک برنامه ،مقالهدر این 

های  سازی هزینه به فجایع طبیعی با هدف کمینه

. با درنظرگرفتن در نظر گرفته شده است، عملیات

های  دیده، عرضه اطق آسیبفازی تقاضای من هایپارامتر

های مردمی و با فرض انواع کاالهای  کمکدولتی و 

دود شدن مسیرها امکان مس و امدادی، انواع وسایل نقلیه

پس از لجستیک امدادی بینانه  واقع یساز مدلتالش بر  

ت آزمودن نمودیم و مطالعه موردی را جهوقوع فاجعه 

 نمودیم.    واقعیت بیانمدل در 
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Abstract: One of the most important problems in nowadays is dynamic facility location problem 

(DFLP) and their relevant costs. The objective function of DFLP model is to minimize the total 

combined rearrangement and material handling costs in a certain period of time within a limited 

budget. In this research, first the mathematical model of DFLP with budget constraint is presented. 

Then, due to NP-hardness of the problem, new hybrid particle swarm optimization algorithm is 

applied to solve it. Also, the small size of problems is solved by LINGO software. According to the 

computational results our proposed algorithm has good solution quality and can be used in the real 

world application.   

Keywords: Dynamic facility location problem with budget constraint, Mathematical model, Particle 

swarm optimization, Taguchi design of experiments.  
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1.  INTRODUCTION 

The facility location problem (DFLP) is determining of 

the most efficient arrangement of departments within a 

facility. The facility may be a manufacturing plant, 

warehouse, port and etc. The transportation cost is one of 

the most important significant measures to determining an 

efficient layout. Since the 20-50% of the total operation 

costs and 15-70% of the manufacturing product costs are 

depend on it. Therefore, an efficient layout can save many 

overall costs such as production costs, inventory holding 

costs and etc.  

2.  MATHEMATICAL MODEL 

The DFLP can be modeled as a modified quadric 

assignment problem, similar to the static facility location 

problem (SFLP). The notifications used in the model are 

given as follow: 

 

               1   if department i is assigned to location j at period t 

Xtij 

                      0                         otherwise 

 

N= Both the number of departments and the number of 

locations, 

T: The number of period times in the planning horizon, 

Ctijkl: Cost of material handling between department i in 

location j and department k in location l during period t, 

Atijl: Cost of rearranging department i from location j to 

location l at the beginning of period t, 

LBt: Left-over budget from period t to period t+1, 

Bt: Available budget for period t, 

ABt: Allocated budget for period t, 

 

Problem 1: 

 
St: 
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The objective function (1) is to minimize the total of the 

rearrangement and material handling costs. Constraint set 

(2) restricts each location to be assigned to only one 

department during each period. Constraint set (3) ensures 

that exactly one department is assigned to each location 

within each period of time. Constraint set (4) is for 

equating the total available budget in a period to sum of 

the leftover budget from previous period and the allocated 

budget in the current period of time. Constraint set (5) 

represents the budget constraint for each period of time.  

3.  COMPUTATIONAL RESULTS 

All computational results have been carried out on an 

ASUS laptop with a 2.4 GHz, Core i5 processor and 4GB 

of RAM. The metaheuristic algorithms have been 

implemented in MATLAB software (Version 7.13.0.564, 

2011b) and the linear programming model has been solved 

using LINGO.11. Also, the Minitab.16 software has been 

used to tune the parameters. The proposed hybrid particle 

swarm optimization algorithms (PSO) that called PSO2 is 

compared to general PSO (PSO1) for three problems sizes 

including small size with 6 facilities, medium size with 15 

facilities, and large size with 30 facilities. We assume two 

budget types for all instances and generated 10 different 

test problems. The budget type 1 is found that 30% of total 

facilities can rearrange at each period of time. The budget 

type 2 is found that 70% of total facilities can rearrange at 

each period of time. The computational results of the 

algorithms are presented in Tables 1-3. Also, the optimum 

solutions of LINGO for small sized of problem are 

depicted in column 5 of Table 1. According to the 

computational results proposed PSO2 algorithm has better 

quality solution of objective function with 0.83, 2.20 and 

4.49 average deviation of gap factor in comparison to 

PSO1 in small, medium and large size of problems, 

respectively. 

 

TABLE 1 

THE COMPUTATIONAL RESULTS OF SMALL SIZE 

PROBLEM WITH 6 FACILITIES 

TABLE 2 

THE COMPUTATIONAL RESULTS OF MEDIUM SIZE 

PROBLEM WITH 15 FACILITIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TABLE 3 

   THE COMPUTATIONAL RESULTS OF LARGE SIZE 

PROBLEM WITH 30 FACILITIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  CONCLUSION 

In this research, new hybrid particle swarm optimization 

algorithm which is named PSO2 is proposed to solve 

DFLP model. First, the mathematical model of DFLP was 

presented, and then the PSO2 algorithm was built to solve 

the different problem sizes with two assumed budget types 

for small, medium and large size of problems and 

compared to PSO1. Also, the LINGO software was used 

to solve the small sized of problems. As the results 

showed, the PSO2 provided better quality solution of 

objective function in the most instances. For future 

researches, developing a new solution methodology such 

as new hybrid algorithms can be investigated. Also, 

considering time value of money and fuzzy costs can be 

used to develop the mathematical model. 
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Instances Budget 

type 

PSO1 PSO2 LINGO 

1 1 

2 

106419 

106419 

106419 

106419 

106419 

106419 

2 1 

2 

105731 

101929 

105731 

101929 

105731 

101929 

3 1 

2 

103427 

100519 

102427 

100519 

102427 

100519 

4 1 

2 

109437 

108638 

105437 

105638 

104437 

105638 

5 1 

2 

103160 

106143 

103160 

105143 

103160 

104143 

Instances Budget type PSO1 PSO2 

1 1 

2 

575003 

584217 

557821 

553283 

2 1 

2 

596166 

604875 

566766 

561831 

3 1 

2 

594169 

557216 

556215 

550308 

4 1 

2 

570699 

589424 

545930 

568678 

5 1 

2 

589367 

588816 

556878 

567544 

Instances Budget type PSO1 PSO2 

1 1 

2 

986183 

965288 

957578 

960612 

2 1 

2 

982928 

995178 

962530 

963904 

3 1 

2 

984098 

984432 

973566 

972010 

4 1 

2 

1004540 

974214 

967438 

961118 

5 1 

2 

998128 

1006884 

974270 

969974 
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در مساله  سازي استوار و مديريت ريسكرويكرد ترکيبي بهينهکاربرد 

 ()مطالعه موردي: شرکت نيان الكترونيك ريزي توليد ادغاميبرنامه
 n.jandaghi216@sadjad.ac.ir، پیام نور مرکز تهران، دانشگاه دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،*نیلوفر جندقی

 ernik54@yahoo.comابراهیم رضایی نیک، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی صنایع، موسسه آموزش عالی سجاد مشهد، 

سازی ترکیبی بهینه برای شرکت نیان الکترونیک با رویکرد ادغامیریزی تولید مقاله حاضر به ارائه یک مدل برنامه چکیده:

ای تعیین شود که  ضمن در پردازد. در این مساله میزان تولید هر محصول باید به گونهمحور و مدیریت ریسک میاستوار سناریو

ها و شرایط عدم قطعیت موجود در دنیای واقعی، هزینه های فرآیند حداقل گردد. در این راستا، مدل نظر گرفتن محدودیت

محور مساله ارائه گردیده و سناریوهای محتمل با استفاده از ابزارهای متداول مدیریت ریسک شناسایی و ارزیابی استوار سناریو

گردیده است. در نهایت استواری و کارایی مدل ارائه شده با نتایج عددی حاصله اثبات گردیده و تعامل بین استواری جواب و 

 . قرار گرفته استاستواری مدل ارائه شده مورد تجزیه و تحلیل 

  .ریزی تولید، مدل ترکیب محصول، مدیریت ریسکسازی استوار, عدم قطعیت، برنامهبهینه کلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده

  مقدمه .1

هاای برناماه   سازی استوار در واقع یک نوع خاا  از مادل  بهینه

قطعیات در  ریزی احتمالی است که در آن ریسک حاصل از عدم

ن پاووه  جهات بهیناه    کاه در ایا   تابع هدف اعمال می گردد

سازی هزینه هاای موجاود در فرآیناد تولیاد باا هادف تعیاین        

. همچناین  ترکیب بهینه تولید محصوالت به کار برده شده است

های موجود در مسااله ابزارهاای مادیریت    جهت ارزیابی ریسک

ریسک به کار برده شده است تا با اساتفاده از رویکارد ترکیبای    

ریسک عالوه بر به حداقل رساندن  سازی استوار و مدیریتبهینه

های موجود در شرایط عدم قطعیت جوابی بهیناه و  تاثیر ریسک

اساتوار   پا  از ارائاه مادل   در ادامه مقاله  موجه نیز ارائه گردد.

سناریو محور مساله به تعیین سناریوهای محتمل با اساتفاده از  

نیاز مادل    نهایتابزارهای مدیریت ریسک خواهیم پرداخت. در 

توار با استفاده از سناریوهای بدست آمده حال شاده و نتاایج    اس

عددی حاصل با تحلیل حساسیت پارامترهاای مادل باه جهات     

تنظیم استواری جواب و استواری مدل ارائه شده مورد تجزیاه و  

 .تحلیل قرار خواهد گرفت

 مدل سازی با استفاده از رویکرد بهینه سازی استوار .2

ریاازی تولیااد عبارتنااد از  هااای اصاالی ماادل برنامااهمحاادودیت

نیاروی کاار در دساتر  و     حداقل محدودیت تقاضا، محدودیت

محادودیت سااعات کاار در حالات      میزان جذب و تعدیل نیارو، 

ظرفیاات ماشااین آالت و  عااادی و اضااافه کاااری و محاادودیت 

های اعماال شاده جهات اقاالم     تجهیزات و همچنین محدودیت

ه مادل اساتوار ساناریو    برای تبدیل مدل قطعی ب. اولیه وارداتی

محور از مدل معرفی شاده توساط ماالوی و همکااران  کاه در      

توسط لین و یو مورد بازنگری و بهبود قارار گرفات    0222سال 

 کنیم.استفاده می
(1) 

 

 
(0) Subject to   Ax ≤ b, 

(3) 
 

(4) x,  ,   0                        

، برابر با مقدار تابع هدف مسااله باه ازای    در مدل فوق مقدار 

مدل مساله برنامه ریازی تولیاد اساتوار     خواهد بود. سناریوی 

 سناریو محور به صورت زیر خواهد بود 

(5) 
 

(6) 
 

(7) 
 

(8) 
 

(9) 

 

 

 
Subject to: 
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 2 

(12) 

 
(11) 

 
(10)  
(13) 

 
(14) 

 
(15) 

 
(16) 

 
(17) 

 
(18)  

 
(19) 

 
 سناریوسازی با استفاده از روش رتبه بندی ریسک .3

بناادی ریسااک جهاات تعیااین  در ایاان تحقیاا  از روش رتبااه 

سناریوهای محتمل استفاده شده است. روش رتبه بندی ریسک 

ی یک روش کیفی برای ارزیابی تااثیر ریساک هاای موجاود ما     

در باشد. بدین منظور دو پارامتر احتمال وقوع و احتماال تااثیر   

 نظر گرفته می شوند.

 
 (: احتمال وقوع و میزان تاثیر پارامترهای غیرقطعی1)شکل 

ترین روش های نمای  ترکیب احتماال و تااثیر    یکی از متداول

  باشد. ( میPIتاثیر )-ریسک،  استفاده از ماتری  احتمال

 
 تاثیر-(: ماتریس احتمال2)شکل 

در ماتری  فوق نواحی خاکستری رنگ دارای بیشاترین میازان   

باشد. با توجه به موارد فاوق در مادل اساتوار مسااله     ریسک می

درصد برای وقوع پارامترهای غیرقطعی محتمل  02قطعیت عدم

وشبینانه، واقع بینانه در نظر گرفته شده است و سه سناریوی خ

 دست آمده است.و بدبینانه بر این اسا  به

 نتـایج .4

دستیابی به یک جواب موجه و بهینه، مدل استوار باید باه  برای 

حل شده و تعامالت بین استواری مدل و  ωازای مقادیر مختلف 

 جواب مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد 

 
 (: تنظیم استواری جواب3)شکل 

 
 (: تنظیم استواری مدل4)شکل 

 ω(: تبادل بین ریسک و هزینه بازای تغییرات 1) جدول

ω درصد افزای  در تابع هدف احتمال موجه بودن جواب 

0 0.000 - 

30 0.028 0.00 

60 0.125 0.09 

90 0.400 0.31 

100 0.500 0.35 

130 0.600 0.73 

180 0.667 1.32 

200 0.733 2.11 

250 0.766 3.26 

300 0.781 3.50 

350 0.782 3.56 

نشاان داده شاده    3و جادول   4و  3های طور که در شکلهمان

مقدار هرینه کال کاه نشاانگر میازان      ωاست، با افزای  مقدار 

باشد افزای  یافته و این در حالی اسات کاه   استواری جواب می

یاباد..  کااه  مای   ωبرآورده نشاده باا افازای      میزان تقاضای

، جواب بدست آمده بازای وقوع  ωهمچنین برای مقادیر بزرگ 

-هرکدام از سناریوهای ممکن اغلب موجه خواهد بود، اما هزینه

های بیشتری را به دنبال خواهد داشت. ضمنا نتاایج باه دسات    

-مای  آمده با نتایج ارائه شده توسط مالوی و همکاران  ساازگار 

 باشد

 مـراجع .5
[1] Wang, R.C., Fang, H.H., "Aggregate production planning in a 

fuzzy environment", International Journal of Industrial 

Engineering Theory, Applications, and Practice, Vol. 7,pp 5-14, 

2000.. 

[2] K. Al-Qahtani, A. Elkamel "Robust planning of multisite 

refinery networks: Optimization under uncertainty", European 

Journal of Operational Research Vol. 34, No. 6, pp. 985–995, 

2010.. 

[3] M. J. Feizollahi, M. Modarres, "Robust Quadratic Assignment 

Problem with Uncertain Locations", Iranian Journal of 

Operations Research,Vol. 3, No. 2, 2012, pp. 46-65, 2012. 

[4] Onwubolu, G. C., "Tabu Search-Based Algorithm for the TOC 

Product-Mix Decision", International Journal of Production 

Research, Vol. 39, pp 2065–2067,2001.  
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 و برنامه ریزی چندهدفه FMEAانتخاب بهینه پروژه با استفاده از تکنیک 

 elham.tabasi@gmail.com،یزد، دانشگاه صنایع-دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع،**،*،الهام طبسی

 mhonarvar@yazd.ac.ir،یزد، دانشگاه مهندسی صنایعگروه استادیار، محبوبه هنرور

 افزایش ضمن آنها از مناسبی که یافتن سبد، بگونه ای در انتخاب پروژه ریسک و بازده دو پارامتر مهم تلقی می گردندچکیده:

 ، مدل(FMEA) اثرات و شکست حاالت وتحلیل تجزیه روشپس از بررسی در این مقاله  .گردد ریسک کاهشسبب  سودآوری

 می که عالوه بر بیشینه نمودن بودجه نهایی پروژه ها، میزان ریسک آنها را نیز کمینهاست  چند هدفه ای پیشنهاد شده ریاضی

 به منظور همچنین. استتبدیل تابع چندهدفه به تک هدفه استفاده شده وزن دهی جهت برای حل مدل از تکنیک  .نماید

نتیجه آن بدست آمدن جبهه که  ؛شده است انجام پارامتری مختلف در شرایط مطالعه موردییک نمونه  ،مدل مطالعه رفتار

 پارتو مسئله می باشد.

 ، برنامه ریزی چندهدفهشکست و اثرات التحا لیتحلو  هیتجزانتخاب پروژه، کلمات کلیدی:

                                                           

ارائه دهنده*  

 مقدمه .1

باا   هاا  اغلب مدیران در تصمیم گیری هاا و انتخااب پاروژه   

اغلب مورد  یکی از اهدافی که. اهداف مختلفی مواجه می گردند

توجه قرار می گیرد، ریسک پروژه ها می باشد. از این رو قبل از 

نهاا  انتخاب پروژه هاا بهتار اسات باه فرایناد ارزیاابی ریساک آ       

ارزیابی ریساک پاروژه هاا باه     مقاله هدف از این پرداخته شود. 

و ارائه یاک مادل برناماه ریازی خطای       FMEAروش تکنیک 

چندهدفه برای مینیمم سازی ریسک حاصال از ایان تکنیاک و    

 می باشد. بودجه نهایی پروژه هاماکسیمم سازی 

 تحقیقاات در زمینه مدلسازی ریاضی بارای انتخااب پاروژه    

انجاام  بسیاری صورت گرفته است که مهمترین آنهاا تحقیقاات   

دئرنار و  ، [2]مداگلیا و همکااران ، [1]بانیو ر توسط قربانی شده

در زمیناه   .مای باشاد   [4]گابریال و همکاارانش  و  [3]همکاران

یاز تحقیقااتی چناد    ن FMEAارزیابی ریسک پروژه ها به روش 

ات انجاام  تحقیقصورت گرفته است که از آن دست می توان به 

برای انتخاب پروژه هاا   اشاره نمود که [5]سو و چو  شده توسط

و  (AHP)از طریق روش تحلیل سلسله مراتبای   سود ارزیابی به

بهرامای و   پرداختند. FMEAبا استفاده از روش  ریسک ارزیابی

ارزیابی ریسک ماالی پاروژه هاای     به منظورنیز  [6]همکارانش 

 تحقیقای توساط   همچنین ارائه نمودند.تحقیق مفیدی مرانی ع

درخصاو  اولویات بنادی مهمتارین      [7]زیاری و همکاارانش 

 . صورت گرفت عوامل ریسک پروژه ها

چندان پژوهش های بررسی های انجام شده با توجه به 

 برای FMEAبه روش  در زمینه ارزیابی ریسک پروژه ها زیادی

است و تحقیقاتی هم که در این  نگرفتهآنها صورت انتخاب 

پروژه با بهینه انتخاب  مقوله زمینه شکل گرفته تاکنون به

. نپرداخته اند هادر سازمان  ریاضی مدلسازیو  FMEA رویکرد

 رویکردسعی بر آن است تا با استفاده از  مقالهلذا در این 

FMEA  ها  پروژهبهینه انتخاب به  ،چند هدفه یزیبرنامه رو

 .شودپرداخته 

 روش پژوهش   .2

 FMEAاجرای تکنیک  .2.1

راهی برای شناسایی خطاها، اثرات و  FMEAفرایند 

یک فرایند یا محصول و سپس حذف یا کاهش بالقوه ریسکهای 

در این تکنیک خطاهای بالقوه با سه عامل شدت،  .آنهاست

خطای بالقوه و اثر عامل هر  شناسایی می گردند.وقوع و کشف 

از کوچک به بزرگ درجه بندی می  11تا  1آن با مقیاسی از 

مقدار عدد اولویت ، سه عاملگردد. با ضرب کردن درجات 

سپس در مرحله دوم جهت  حاصل می گردد. (RPN) ریسک

مقدار انجام می شود و ، اقدامات اصالحی RPNکاهش مقدار 

RPN  جدید با توجه به مقادیر جدید شدت، وقوع و کشف

 محاسبه می گردد.

 مدلسازی ریاضی  .2.2

درآمد مورد  :rik،  مدت زمان پروژه :di:  مسئله پارامترهای

 امkقسمت  هزینه مورد انتظار :i ،cikپروژه  امkقسمت  انتظار

i ،sپروژه 
'
i,t-k : قسمت  نیروی انسانی مورد نیازنفر ساعتk ام

از روش ها  پروژهمحاسبه شده ریسک  :i ،RPNiپروژه 

FMEA ،s0 :دوره نیروی انسانی موجود در تعدادt=1 ،b0: 

میانگین دستمزد هر نفر ساعت : t=1 ،fبودجه در دوره  مقدار

: ارائه دهنده و مسئول مکاتبات**،* . ساعات کارکرد ماهانه هر کارگر :h، نیروی انسانی  
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شروع  tدر زمان  iپروژه  : yit:  متغیرهای تصمیم گیری

مقدار  : t ،btتعداد نیروی انسانی موجود در دوره  : stشود، 

، tنیروی انسانی استخدام شده در دوره :   ، tبودجه در دوره 

  
 . tنیروی انسانی اخراج شده در دوره  :  

 : مدل ریاضی چندهدفه
Max bT 

Min ∑     
 
   ∑    

 
                            

∑    
 
                                               

∑     
 
                                      

        ∑ ∑               
 
   

 
        

∑ ∑   
     

 
   

 
                 

∑ ∑   
     

 
   

 
                       

             
                               

∑    
 
    ∑    

 
                        

∑     
      

    
                             

                      
     

    {   }             
بع هدف ( توا2و )( 1در مدل ریاضی ارائه شده عبارت )

پیوستگی اجرای پروژه ها را ( 3) محدودیت. هستندمسئله 

( تضمین می کند که پروژه ها در 4و محدودیت ) نشان می دهد

( به 7( و )6(، )5افق برنامه ریزی به پایان می رسند. رابطه )

و  نیروی انسانی در هر قسمت از پروژهمحدودیت بودجه، ترتیب 

وضعیت استخدام و اخراج نیروی انسانی را در هر دوره نشان 

د که نی کنتضمین م( نیز به ترتیب 9و )( 8د. رابطه )نمی ده

و  گرددنیز انتخاب  lپروژه ، iپروژه  شدن انتخاب درصورت

بایستی بعد از زمان  iانتخاب شد، آنگاه پروژه  lچنانچه پروژه 

تصمیم  های( متغیر11( و )11تمام شود. محدودیت ) lپروژه 

( نیز متغیر 12. عبارت )دنمسئله را نشان می دهمثبت  گیری

تصمیم گیری انتخاب پروژه را به صورت صفر یا یک تعریف می 

 نماید. 
 روش حل .3

برای بررسی تاثیر تابع هدف دوم بار جاواب   در این پژوهش 

از تکنیک وزن دهی استفاده شده  بهینه و تحلیل جواب حاصله،

وزنای اختصاا     ،. در این روش به هر یک از تواباع هادف  است

داده شده )غالبا مجموع این اوزان برابار یاک اسات( و مجماوع     

توابع هدف )که هر یک در وزن مربوط به خود نیز ضارب شاده   

اما از آنجاا کاه    .داده استاند( تابع هدف جدید مسئله را شکل 

رند برای جماع پاذیر شادن    دو تابع هدف مقیاسهای متفاوتی دا

بارای ایان کاار ابتادا      زه شده اند.، نخست توابع هدف نرمالیآنها

بطاور  در حالات مااکزیمم ساازی    جواب ایده آل هر تابع هادف  

جداگانه بدست آورده شده، سپس عبارت مرباوط باه هار تاابع     

بارای   نهایات در  هدف بر جواب ایده آل آن تقسیم شده اسات. 

در  GAMSنرم افزار  از حل مسئله بابررسی نتایج بدست آمده 

، شاکل نماودار   وزن دهای باه تواباع هادف    حالت های مختلف 

 نشان داده شده است.ترسیم و جبهه پارتو آن  ریسک-بودجه

 نتایج .4

توسط داده هاای شارکت فاوالد     رفتارمدل بررسی در پایان

باه ازای وزن هاای    گرفات کاه  پروژه صورت  16بهسازان برای 

پروژه های مختلفی برای انتخااب توساط    ،مختلف به تابع هدف

مقدار ، مسئله جبهه پارتومدل معرفی شد. جهت بدست آوردن 

 به ازای مقادیر مختلفریسک و بودجه پروژه های انتخاب شده 

 محاسبه و در نهایت نمودار آن ترسیم شد. ،اهدافوزن 

 و ارائه پیشنهادات نتیجه گیری .5

ایان  می توان اظهار داشت که  ا توجه به نتایج بدست آمدهب

روبارو  بسایاری  مدل برای سازمانهایی که با پروژه های عمرانی 

 میتاوان نیاز  برای ادامه پژوهش هستند قابل استفاده می باشد. 

و کرد با استفاده از الگوریتم های تکاملی چندهدفه حل  را مدل

را در تعیین جبهه پارتو با روش ارائاه شاده   عملکرد آنها سپس 

این مقاله مقایسه نمود. همچنین مای تاوان خروجای حال     در 

مدل ریاضی که سابدی از پاروژه هاا مای باشاد را باا یکای از        

تکنیک های تصمیم گیری چند معیااره  اولویات بنادی کارد.     

اضافه نمودن مفهوم ارزش زمانی پول در مدلسازی ریاضی نیاز  

 یکی از نکاتی است که می توان از آن استفاده نمود.
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ضشکت  سَدآٍسی سٍی تَسؼِ ٍ تحمیك ّبی ّضیٌِتأثیش  یؼٌی هذل ایي کلیذی ػَاهل اص یکی هَسد دس حبضش پژٍّص: چکیده

 ثب ضشکتْب سَدآٍسی دس هَفكای  تَسؼِ ّبیپژٍّص  دس کلیذی ػَاهل توبم عجمِ ثٌذی اص آى اص پس. هی ثبضذ سؼیذ سبهبى

 اًذاصُ فشآیٌذ دس کِ آًچِ اهب. صاّذاى خَاّین داضت ضْش دس ضشکت فٌی ٍ هٌْذسی 5 هتخػػبى ٍ هذیشاى ّبی ایذُ اص استفبدُ

 ٍ کیفی هفَْهی، هذل دس ْبی ایي سٍشگیشی اًذاصُ ّوِ ست کِ ثبیذا ثبیذ ثِ آى تَخِ ًوَد ایي کیفیهختلف ػَاهل  اًَاع گیشی

غیشهطشٍط  ّبی سٍش کِ ثَسیلِ ییپبساهتشّب ٍ کیفی اثؼبد اص کِ داسد ٍخَد اهکبى ایي ثٌبثشایي تَضیح دادُ ضَد. هحبٍسُ ایػَاهل 

 اص ثشخی لشاس دادى ثشسسیهَسد  ثشای هفیذ اثضاس یک فبصی هٌغك اهب. ًوَد ثذست آهذُ اًذ اًتمبد فبصی غیشسٍش ّبی  ٍ هغلك ٍ

هحبٍسُ  صثبى دس سٍاثظ ٍ اغغالحبت آٍایی گیشیثکبس اسصیبثی ٍ ثِ لبدسافشاد  ّوِ فبصی هفبّین اص استفبدُ ثب. است هطخعًبهطکالت 

 تدضیِآًبلیضّب ٍ  ، ػضَیت هؼبدالت ٍ اغغالحبت ایي ثیياخشایی  ساثغِ یک سبخت ثب ّوشاُ کیفی ّبی ضبخعاص  اسصیبثی ثشای ای

 اٍال. این دادُ اًدبم فبصی هحیظ یک دس سا هحبسجبت ّوِ هب ًتیدِ دس. هی ثبضذ ضبخع ًوشاتهمبدیش ٍ  ثشای هٌبست ّبی تحلیل ٍ

ٍ  اٍلَیت سپس .ضٌبسبیی کشدُ این سا ثبصاسیبثی سَدآٍسی ثش تَسؼِ ٍ تحمیكدس صهیٌِ  هَثش هختلف ضبخع 26 تحمیك ایي دس

 ثب ْب ساضبخػ ٍهطخع  فبصی هشاتجی سلسلِ تحلیل ٍ تدضیِ اص استفبدُ ثبسا  هشثَط هی ثبضٌذػبهل کِ اص ًظش اثؼبد ثْن  7ثشتشی 

کِ  داسد ٍخَد هْن ػبهل دٍثش اسبس ًتبیح ثذست آهذُ  .خَاّین کشداٍلَیت ثٌذی  فبصی هحیظ یک دس TOPSIS سٍش اص استفبدُ

 ٍ سبصهبى داخلی هحیظ خولِ اصهؤثش است.  سبصهبى سَدآٍسی فشایٌذ دس تَسؼِ ٍ تحمیك ْبیًمط یک اصّشٍ ضٌبسبیی  تؼییي دس

 ثشای سَزکه ّبی اٍلَیت ثِ یثیطتش تَخِضذُ اًذ کِ  هَظف ٍ هسئَل . ثٌبثشایي افشادسبصهبى ًیشٍی اًسبًی هأهَسیت ّبی هٌطَس

 .ثذٌّذ تَسؼِ ٍ تحمیك ثخص یاستمبثْجَد ٍ 

 تبپسیس،  فبصی هٌغك،  ثبصاسیبثی تَسؼِ، ٍ تحمیك :کلیدی کلمات

 گیری نتیجه و بحث

 هختلف، ّبی سبصهبى دس( R & D) تَسؼِ ٍ تحمیك ثخص

 ٍ استجبعبت هبلی، هٌبثغ اًسبًی، هٌبثغ خٌجِداسای چْبس 

اػوبل  اص ثشخی کِ ثخبعش ایي. هی ثبضذ سبصهبًی فشٌّگ

 ،ثشاًگیض تفکش هستمل، ،یآهَصض خَدخَش، ًَآٍساًِ،}

 ٍخَد {تَسؼِ ٍ تحمیك ٍ اػتوبد لبثل ٍاحذّبی ،هٌؼغف

. ذٌثبض هی هتفبٍت دیگش ّبی ٍاحذ اًسبًی هٌبثغ کِ اص ذًداس

 ثِ ثیطتش تَخِثِ  سا تَسؼِ ٍ تحمیك هذیشاى ْبتفبٍت ایي

ثخص ّبی  گشفتي ًظش دس ٍ خَد اًسبًی هٌبثغ هذیشیت

 ثذاى ایي. سَق هی دّذ عجیؼی سبصهبًْبی اص ثیص ،هختلف

سا استخذام  اًگیضُ ثب ٍ دیذُصش آهَ افشادهذیشاى  است هؼٌی

دس  اًی کِکبسهٌذ ضذُ، اًدبم هغبلؼبت ثِ تَخِ ثب ًوبیٌذ.

تالش هی  کبس سد استمبء ثشای هطخع ّذف یک ثب سبصهبى

ٍ ثبیذ دس تین ّبی سبصهبًی داسًذ  یتش هثجت ًگشش، کٌٌذ

 ٍ حمَق .گشفت. ًظش دسآًْب سا  تَسؼِ ٍ تحمیك دس ٍاحذّبی

هسبلِ  تَسؼِ ٍ تحمیك سبصهبًْبی دس ّضیٌِ کوک ٍ دستوضد

. ًوَد پیذا ثشای آًبى سَدآٍسی ثب یاستجبع ثبیذ کِ ای است

تَسؼِ  ٍ تحمیك هذیش اسبسی ٍظبیف اص یکی ّوچٌیي

 هطبغل ّوِ. است هَلذ غیش پژٍّطگشاى اخشاج ٍ خبیگضیٌی

 ٍ تحمیك. داسًذ خبظ سیبستْبی ٍ سبصهبًذّی ثِ ًیبص
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 اص ّب صهیٌِ توبم دس خبظ ضشایظ ثب خبظ هطبغل تَسؼِ

 کبس ثِ ًتیدِ، یک ػٌَاى ثِ. هی ثبضذ اًسبًی ًیشٍی خولِ

 دس دٍلتی همشسات ثخص اىٍ کبسهٌذ پشسٌل ّوضهبى ثشدى

 سٍضي هٌظَس ثِ .است هوکي غیش دٍلتی ّبی ثخص سبیش

ثِ گفتي  الصم اهشٍص، خْبى دس تَسؼِ ٍ تحمیك اّویت ضذى

ًیست کِ اهشٍصُ تحمیك ٍ تَسؼِ خبسج اص هطکالت ثَدُ ٍ 

. ثبضذ هی ًَآٍسی ٍ سلبثت همذم خظ دس حبضش حبل دس

 دلیل ّویي ثِ داسد ًیبص ثیطتش هحممبى ثِ اعالػبت پشداصش

 یکی ػٌَاى ثِکِ تحمیمبت  سٍد هی اًتظبس تحمیكایي اص دیذ 

 .ثِ ضوبس آیذ اعالػبت صهبى دس ضغل تشیي هْن اص

 عَس ثِ کِ است ٍاضح ضذُ، اًدبم هغبلؼبت ثِ تَخِ ثب

 ثِ 33 غٌؼتی تَسؼِ ٍ تحمیك دس سشهبیِ ثبصگطت هتَسظ

 دس تَسؼِ ٍ تحمیك هْن ًمص اص ای ًطبًِ ایي. است 1

 ایي اص حبغل ًتبیح ثِ تَخِ ثب. است التػبد ضکَفبیی

 سبصهبى داخلی هحیظ ػبهل دٍ ّش کِ است آضکبس پژٍّص،

 فشایٌذ دس ثبالتشی اّویت سبصهبًی اًتسبة هٌطَس ٍ

 تَخِ اٍلَیت ثبالتشیي دس ثبیذ آًْب. داسًذ سبصهبى سَدآٍسی

 دادُ لشاس تَسؼِ ٍ تحمیك ثخص استمبء ثشای هسئَل افشاد

 ٍضؼیت ٍخَد ثب حتی کِ است هؼٌی ثذاى ایي. ضًَذ

 دلیك هٌطَس ّوچٌیي ٍ تَسؼِ ٍ تحمیك فشٌّگ اص حوبیت

 R & D آى، کیفی ٍ کوی اّذاف ثشای سبصهبًی اًتسبة

 اًتسبة هٌطَس .است سبصهبى ثشای هضبػف اّویت داسای

 ثْجَد دس گبم اٍلیي ػٌَاى ثِ هغبلؼبت اص ثسیبسی دس ضذُ

 ػٌَاى ثِ .است ضذُ هطخع ّب سبصهبى ٍسی ثْشُ ٍ ػولکشد

 ساثغِ است ضذُ رکش تحمیك ایي دس کِ ّوبًغَس ًتیدِ یک

 ٍخَد سبصهبًی ػولکشد ٍ سبصهبًی تکبلیف ثیي داسی هؼٌی

 ٍ تکلیف ٍظیفِ کِ گفتِ ضَد است هوکي ّوچٌیي. داسد

 اص خبظ ػَاهل اص یکی ػٌَاى ثِ سبصهبًی ػولکشد ثش سبصهبًی

 فشٌّگ هَسد دس ثیطتش اثشات عشیك اص ٍ سبصهبًی فشٌّگ

  .است هَثش ثسیبس کبسکٌبى هیبى دس دسٍى سبصهبًی

 مراجع
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 ػلَم دس تحمیك سٍضْبی» هْذی، پبسیضی، ًژاد ایشاى [8]

 (1382ًطش هذیشاى،  : )تْشاى« اختوبػی

، «سفتبسی ٍ تشثیتی ػلَم دس تحمیك سٍضْبی» خبى،  ثست،[9] 

 اًتطبسات :، )تْشاى عبلمبًی ًشگس ٍ ، ضشیفی پبضب حسي تشخوِ

 ( 1371سضذ، 

 هک هٌْذسی ػلَم تطشیحی فشٌّگ» پی  . اس پبسکش، [10]

 اًتطبسات :، )تْشاى افضلی ، تشخوِ هحوذسضب« گشٍّیل

 (1379داًطیبس،

 ٍ ًگْذاسی سیضی ثشًبهِ» ػلی ،  حوذی، م ضیش حبج [11]

 (1379غضل، اًتطبسات :، )اغفْبى«  فٌی ( تؼویشات )هذیشیت

 دس سبصی خػَغی هذل عشاحی» غالهشضب،  حیذسی، [12]

 (1383خَدسٍ،  پیبم ایشاى ، )تْشاى،«ایشاى

 :، )تْشاى«هذیشیت دس تحمیك سٍش» غالهشضب،  خبکی، [13]

 (1379اسالهی، آصاد ػلوی داًطگبُ اًتطبسات هشکض

 ٍسی ًگْذاسی )ثْشُ ٍ تؼویش هذیشیت» پبتشیک،  دگشٍت، [14]

 :،) تْشاى هتشخوبى گشٍُ ، تشخوِ« ٍ ًگْذاسی( تؼویش عشیك اص

 ( 1382ثػیش، کبسآفشیٌبى
[15]Rao.V.S.P&Krishna.V.H.(2003).Strategic Management, girst 

edition, New Delbi. Published by Anurag Jain for Excel 
Books.460p. 
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 برق انتقال شبکه تعمیرات و نگهداری فرآیند کارایی بر مؤثر عوامل بررسی

 فنون از استفاده با سیستان و بلوچستان

 (FMADM)فازی شاخصه چند گیری تصمیم

RZamani1353@gmail.com ; 1دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان ، غالمرضا زمانیان، دکترا  

saeidsaman1363@yahoo.com 2 (نویسنده مسئول  )   
سعید رضائی بنجار، دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان ؛    

 

09319993300901 شناسایي:مستخرج از پایان نامه به شماره    

  

 ای منطقه برق انتقال شبکه تعمیرات تأسیسات و نگهداری فرآیند کارایی بر مؤثر عوامل شناسایی منظور به تحقیق این: چکیده

این  به نیل برای . است شده تدوین فعالیتها این کارایی بیشتر ارتقای برای الگوی مناسبی ارائه و استان سیستان و بلوچستان

 اصلی پرسش . است شده گرفته ( کمکFMADM) فازی شاخصه چند گیری تصمیم فنون از فوق عوامل بندی رتبه و مقصود

 سیستان و بلوچستان برق انتقال و تعمیرات )نت( شبکه نگهداری فرآیند کارایی ارتقاء برای مناسب الگوی ارائه بر مبتنی تحقیق

 مورد زیرعوامل و گانه پنج نت( ، عوامل کارایی سطح هدف )ارتقای سه بر مبتنی تحقیق موضوع مراتبی سلسله ساختار .باشد می

 برقبرداری  بهره معاونت مدیران و کارشناسان از نفر 33 از متشکل تحقیق آماری جامعه .باشد گیری( می تصمیم های نظر)گزینه

 پاسخگویان کلیه ها، داده توصیفی تحلیل به توجه با. است انتقال تعمیرات مجری شرکت و استان سیستان و بلوچستان ای منطقه

 داده های بندی رتبه در . اند نموده تأئید برق انتقال شبکه تعمیرات و نگهداری فرآیند بر کارایی را فوق گانه پنج عوامل تأثیر

 اهمیت نشانگر که اند شده (2و  1باالتر ) رتبه های دارای مدیریتو  انسانی نیروی   عوامل پنجگانه، اصلی عوامل بخش در تحقیق

 و نگهداری فرآیند کارایی ارتقای الگوی انتها، در . است سیستان و بلوچستان برق شبکه انتقال نت کارایی ارتقاء در پارامترها این

   عامل هر شده کسب های به رتبه توجه با یک الگو  قالب در استان سیستان و بلوچستان ای منطقه برق انتقال شبکه تعمیرات

 است. گردیده پیشنهاد و شده ارائه

 برق منطقه ای سیستان و بلوچستان، تصمیم گیری چند شاخصه فازی ، نرم افزار متلب کلید واژه:

 

 پیشنهادها و گیری نتیجه

 و توصیفی آمار از استفاده با شده انجام تحلیلهای و تجزیه

 پنج هر که دهد می نشان ، سلسله مراتبی تحلیل فرآیند

 فرآیند کارایی بر تحقیق در پرسشهای مطرح اصلی عامل

استان  ای منطقه برق انتقال شبکه تعمیرات و نگهداری

 عوامل میان این در و مؤثر هستند سیستان و بلوچستان
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دو  این از بعد . دارند بیشتری تأثیر  مدیریتو  انسانی نیروی

 در را بعدی های رتبه روشها، و تجهیزات و پول عوامل عامل،

  . دارند تأثیرگذاری میزان

 منابع 

های  (، ارزیابی شاخص1832) .اشتهاردیان، احسان اله[1] 

پیش صالحیت و انتخاب پیمانکار برتر در مناقصه، تهران: 

 دانشگاه علم و صنعت ایران.  

های چند  گیری (، تصمیم1838اصغرپور، محمدجواد. ) [2]

 معیاره، تهران: انتشارات دانشگاه.   

های تحقیق در علوم تربیتی  (، روش1831بست، جان. ) [3]

و رفتاری، پاشاشریفی، حسن؛ طالقانی، نرگس، تهران: 

 انتشارات رشد

مبنا برای  دانش مدل یک ارائه (،1833. )رضا بندریان، [4]

ای به منظور بهینه سازی قیمت  گذاری مناقصهقیمت 

 .8 شماره بازرگانی فصلنامه پیشنهادی در مناقصات،

 الگوریتم(، 1831بهاءالدینی، مهدی؛ منظوری، فرزاد. ) [5]

سمینارمهندسی  ، MILPمسائل حل در آن کاربرد و ژنتیک

       صنایع. 

(، آمار و احتمال مقدماتی، 1831بهبودیان، جواد. ) [6]

  رضا)ع(. مشهد: انتشارات دانشگاه امام

(، بررسی سیستم ارزیابی 1831جاللیان، سید مرتضی. ) [7]

مقدماتی پیمانکاران و رابطه آن با عملکرد پیمانکاران در 

 قراردادهای سنتی، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.

ای بر روش  (، مقدمه1811نیا، محمد رضا. ) حافظ [8]

 تهران: انتشارات سمت تحقیق در علوم انسانی،

(، انتخاب پیمانکار به 1831حیدری، ع ؛ حیدری،م. ) [9]

کمک روش تحلیل سلسله مراتبی، کنفرانس ملی مهندسی 

 ارزش. 

(، 1833خانزادی، م؛ نصرآزادانی، م؛ شاددل، س. ) [10]

بررسی علل ناکارآمدی سیستم ارزیابی پیمانکاران، پنجمین 

 روژه.المللی مدیریت پ کنفرانس بین

شناسی (، روش1838فرد، ح؛ الوانی، م؛ آذر، ع. )دانایی [11]

پژوهش کمی در مدیریت رویکردی جامع،  تهران:  انتشارات 

  صفار اشراقی.

(، طراحی مدل نوین پشتیبانی 1831رزمی، جعفر. ) [12]

گیری جهت ارزیابی و انتخاب پیمانکاران، تهران:  تصمیم

 .11 جلد فنی دانشکده نشریه

(، توان رقابتی و روابط 1831رضوی، محمدرضا. ) [13]

پیمانکاری بحثی در جامعه شناسی اقتصادی ایران، نامه 

 .  9علوم اجتماعی شماره 

( ، ارائه الگوی پویای مدیریت و 1831سلطانی، ایرج. ) [14]

ها،  های پیمانکاری سازمان توسعه منابع انسانی در نظام

 . 13یریت فردا شماره تهران: نشریه علمی پژوهشی مد

گیری  (، ارائه مدل تصمیم1831سید اصفهانی، مونا. ) [15]

های فنآوری  گروهی چند معیاره جدیدی برای گزینش پروژه

 اطالعات، تهران: دانشگاه الزهرا .  
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با  دیمسأله سربرنامه تول یبرا یابتکار تمیالگورمدل ریاضی و  کی

  احتمالی یپردازش قابل کنترل و تقاضا یها زمان
 Lotfi@yazd.ac.ir  ،یزد، دانشگاه صنایعمهندسی  گروه عضو هيأت علمی  ،**محمد مهدی لطفی

 FatemeAkhoondy@yahoo.com ، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه یزد ،*فاطمه آخوندی

 یبرا یکاربرد ریاضی مدلیک . شود یاستفاده م در صنعت ديتول بندی زمان ماتيتصم تیریمد یبرا ديسربرنامه تول چکیده:

 یتقاضا لياز قب ییها یژگیکه و شود یارائه م یواقع یايمسائل دن یایو پو ريمتغ عتيمواجهه با طببا هدف  ديسربرنامه تول

های اصلی آن ویژگیاز  یادغامتوليد  یزیر برنامهتصميمات  تحميلپردازش قابل کنترل و  یها زمان و،یبر سنار یمبتناحتمالی 

وجوی  مبتنی بر تکنيک جست یابتکار یتمیالگوربنابراین،  رد،گي یقرار م NP-hardمسائل  فیدر رد یشنهاديمدل پ است.

 .شود یگزارش م یمحاسبات جیارائه و نتا مطلوب ینگيبا زمان حل و شکاف به ها محلی و رویکرد تئوری محدودیت

 احتمالی، تقاضای پردازش قابل کنترل های توليد، زمانسربرنامه ابتکاری، جستجوی محلی،  سازی، بهينه کلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده

 و تعریف مسأله مقدمه .1

محصووتت  ، (Master Production Schedule) ديسربرنامه تولدر 

 یهوا  با وجود استفاده از زموان  [.1] شوندزمانبندی می در مراکز کاری

موضوو    نیو ، اديو تول یبند و زمان یزری پردازش قابل کنترل در برنامه

 بيشووتردر  نيده اسووت. هم نووشووتوجووه ن MPS یهنوووز در طراحوو

تقاضوا   ونشوده   دلم یخوببه یادغام هبا برنام ارتباط، MPS یها مدل

 شده است.لحاظ  یقطعبيشتر 

مودل   یدگيو  يپ ،پوردازش قابول کنتورل   های با استفاده از زمان

 تيو از ظرف توا  یابود یمو  شیفوزا احول   یضاف [ زیرا2]شود بيشتر می

 جواد یمنجور بوه ا    هم نينتر استفاده شود.  طور مؤثر محدود منابع به

 گیبوا فشورد   توانود  یم ديتول نهيشيشود چون بمی تيانعطاف در ظرف

 یها درآمد پاسخ به تقاضا نيب دیبا جه،ي[. در نت3] ابدی شیها افزا زمان

از  هوا، پوژوهش  بيشوتر  درشود.  جادیاتعادل  یفشردگ نهیو هز یاضاف

بوازده  قوانون   توانود  یشده اموا نمو  استفاده  یفشردگ نهیهز یتابع خط

 نوه یهز، یفشوردگ  بوا افوزایش  از طرفوی  [. 4را منعکس کنود ]  نزولی

یوک توابع    ابو  یفشوردگ  نوه یهز ،پوس [، 5] شود یم شتريب ای هيحاش

 محدب تعریف شده است.
 

 خطیمدل ریاضی غیر .2

 پوردازش  هایريسو م بوا  مختلوف  محصوول  چنود بوا  تسهيل  یک

 وجوود  مشابه نسخه چند نيماش نو  هر ازشود که می مطرحمتفاوت 

 .دارد

  اندیس مسيرهای کامل درخت سناریوی محصول  :  

  های درخت سناریوی محصول  مجموعه گره:   

  دوره در   های درخت سناریوی محصول  مجموعه گره:    

  در درخت سناریوی محصول   شامل   فرزندان گره  :   

  در درخت سناریوی محصول   شامل   : اجداد گره    

  در درخت سناریوی محصول    های مسير  گره:     

    ازتایی   هایمجموعه ترکيب :             

    : اعضای مجموعه 
  در درخت محصول      گره  ی: تخمين تقاضا   

 (     )  در درخت محصول   : احتمال تحقق گره    

  در درخت محصول   : دوره زمانی گره    

 داشته باشد نياز  به ماشين نو    اگر محصول است  1:    

 )دقيقه(  در دوره   امين ماشين نو    موجود: ظرفيت     

  اموين ماشوين نوو      توسو     زموان محصوول   بيشترین :     

 )دقيقه(

  امووين ماشووين نووو   توسو     زمووان محصووول کمتورین   :    

 )دقيقه(

 ازای هر دورهبه  واحد محصول  /نگهداری: هزینه کمبود     

  در   امين ماشين نو   توس    : هزینه توليد محصول       

 MPSریزی افق برنامه دربرنامه توليد ادغامی گروه محصول  : 

افوق   پایوان  ادغامی گوروه محصوول در   /کمبود: موجودی         
MPS 

  کمبود اوليه محصول :   ،  موجودی اوليه محصول  :  

 ضرایب انحراف از برنامه ادغامی  :        

تووأمين   کووه در گووره   در گووره   : مقوودار تقاضووای محصووول     

 شود می
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 2 

  
     

برای تأمين تقاضای   در گره   : برنامه توليد محصول 

 شودتوليد می  امين ماشين نو   که توس    گره 

  امين ماشين نو    روی  در گره   : برنامه توليد محصول      

 MPSدر افق شده تأمين  در گره   : مقدار تقاضای محصول    

در گره   امين ماشين نو   روی   : فشردگی زمان محصول      
  

 موجودی اوليهاز  شدهتأمين  در گره   : تقاضای محصول    

 برای تأمين کمبود اوليه  در گره   : برنامه توليد محصول    
M  ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ (       ∑        

       )          

∑ ∑ ∑ ∑ (       

 

  ∑        
       )       

∑ ∑ ∑       ((       )              )           

∑ ∑ ∑       ((       )             )            (1)  

      ∑   
           

                     (2)  

          ∑   
                      (3)  

∑               
                   (4)  

                 (5 )  

(    )   ∑ ∑ (∑          )        

(    )            (6)  

∑ ∑       (          )                         (7 )  

                              (8)  

∑          
           (9)  

∑          
                (11)  

(    )      ∑ ∑                (    )          (11)  

(    )      ∑ ∑            (    )      (12)  
                  

 
     

               (13)  

، مسوائلی بوا   کنتورل های پردازش قابول   أثير زمانبرای بررسی ت

زمان پردازش ثابت و قابل کنترل حل و مقایسه شد کوه بور اسوا     

 بهبود حاصل شد. %14معيار شکاف بهينگی نسبی، 
 

 الگوریتم ابتکاری .3

منوابع و  برخوی  کمبود احتموالی   مدل،ترین محدودیت  مهم

متغيور مقودار   ابتودا  ، پوس اسوت.   آنهوا زموان   گینياز به فشورد 

 در[ 6] گلوگواه تعریوف   بر اسا گيرد. مقدار میفشردگی زمان 

دهی بع محدود شناسایی و اولویت مقدارمنا ها، تئوری محدودیت

برای تعيين مقودار مطلووب   شود.  های توليد تعيين می به متغير

محلوی اسوتفاده   ی جوو  و از روش جست ،فشردگی زمان پردازش

اگور  و در پایان هر تکرار الگوریتم، تابع هدف محاسوبه  . شودمی

شورط توقوف   شووند.   روز موی  ها به بهبود یابد، تابع هدف و متغير

 .ی معينی استها تعداد تکرار، رسيدن به الگوریتم
گيری از توقوف در بهينوه محلوی، دو نوو  تکورار       برای پيش

و  شووود وجووود دارد. تکوورار نووو  اول توسوو  کوواربر تعيووين مووی

و شوماره   کند را پيدا میمتغير فشردگی  مقدار مناسبالگوریتم 

وجووی   جسوت  از طریوق سوسس  دهد.  قرار می     را آن تکرار 

 متغيور در بووازه ایون  توری بوورای   مقوودار مطلووب  ،بعودی  محلوی 

(              ) تعداد تکورار نوو    شود که پيدا می   

 .(1شکل ) شودوجو تعيين می بر فاصله جست 2 دوم از تقسيم

 نتایج عددی .4

مقایسه  GAMSکدنویسی و با نتایج  MATLBالگوریتم در 

ها و  شد. با افزایش بعد مسأله، شاهد رشد نمایی تعداد متغير

مقایسه ها و افزایش پي يدگی و زمان حل هستيم.  محدودیت

مسأله با ابعاد مختلف،  31روی  GAMSالگوریتم و روش حل دقيق 

به  12856% )از ميانگين 97ميزان  حاکی از کاهش زمان حل به

% 35/6% )از ميانگين 81ميزان  ثانيه( و بهبود کيفيت حل به 327

افزایش های پردازش باعث  قابليت کنترل زمان %( است.21/1به 

 شود.از منابع در دستر  می وری بهره
 

 
 .هادیننمای کلی الگوریتم پيش .1شکل 

 

 راجعم  .5
،  "ها ریزی توليد و کنترل موجودی اصول برنامه"م؛  .رزمی، ج؛ لطفی، م[ 1]

 .1391دانشگاه تهران، مؤسسه انتشارات، چاپ اول، 
[2] V. Vargas, R. Metters, "A master production scheduling procedure 

for stochastic demand and rolling planning horizons", International 

Journal of Production Economics, Vol. 132, pp. 296–302, 2011. 

[3] E. Körpeoglu , H. Yaman, M. S. Aktürk, "A multi-stage stochastic 

programming approach in master production scheduling", European 

Journal of Operational Research, Vol. 213, pp. 166–179, 2011. 
[4] J. Xie, X. Zhao, T. S. Lee, "Freezing the master production 

schedule under single resource constraint and demand uncertainty", 

International Journal of Production Economics, V0l. 83, pp. 65–84, 

2003. 
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[5] W. Zheng-jia, W. Wen, Z. Jin, R. Fen-fen, Z. Cheng, "Research on 

double objective optimization of master production schedule based on 

ant colony algorithm", International Conference on Computational 

Intelligence and Security, 2010. 

هوای   جوواب  ديو بورای تول  نینو یتمیارائه الگور" ؛    ،یح؛ تراب ،یعيرف [6]

 هیو محصوول بور اسوا  ن ر    بيو کاری مسوأله ترک های ابتتمیبرای الگور هياول

 .1391، مهر 2، شماره 46دوره  ع،یصنا یمهندس هی، نشر"ها تیمحدود

282



 
 

 

 1 

 

1 

با صنایع تولید پیوسته  ریزی تولید در برنامهبرای  هابازی نظریهیک رویکرد 

 دیدگاه کارایی مصرف انرژی
 lotfi@yazd.ac.ir ،مهندسی صنایع، دانشگاه یزد گروه عضو هيأت علمی  ،** مهدی لطفیمحمد

 m.momeni@stu.yazd.ac.ir، د، دانشگاه یزددانشجوی کارشناسی ارش، *منیمينو مو
 mhonarvar@yazd.ac.irمهندسی صنایع، دانشگاه یزد،  گروه ت علمی هيأمحبوبه هنرور، عضو 

 توليد صنایع در. دهد می سوق توليدی های هزینه کاهش به دیگری زمان هر از بيش را کنندگان توليد، صنعت بر حاکم کنونی فضای :چکیده

 به. دهند می تشکيل را توليد های هزینه کل از توجهیبخش قابل انرژی های هزینه، دهستن ملی ناخالص توليد از عظيمی خشصاحب ب که پيوسته

 سود کردنبيشينه هدف بااین مقاله، در  .است حاکم صنایع ینبازار ا بر جانبه چند انحصار مقياس، معموال فضای از ناشی هایجویی دليل صرفه

 کارایی برای توجه به. شوداستفاده می مختلط مکمل ریزی برنامهو رویکرد  ها بازی نظریه ازچندجانبه،  انحصار رقابت فضای در کنندگان توليد

. بهره گرفته شده است مختلط صحيح اعداد ریزی برنامه و محدود ظرفيت با انباشته اندازه تعيين مسأله قالب از توليد ریزی برنامه در انرژی مصرف

 گيردمی قرار عددی سنجشارزیابی و  مورد نتایج  اعتبار پایان، در

  مختلط ریزی مکمل ، برنامههابازی نظریهریزی توليد، انحصار چندجانبه،  برنامهسازی، بهينه: توليد پيوسته، کلمات کلیدی

                                                           

ارائه دهنده*  

  مقدمه .1

با  ییبرای روبروو ابتی شده فضای کسب و کار امروزی بسيار رق

در شرایط رقابتی  ریزی توليد برنامه باها، توليدکنندگان  چالش

های با دادهریزی توليد متداول  های برنامه مدل درگيرند.

کمينه را یک توليدکننده  یها هزینه ،تقاضا و قيمت مشخص

و  مناسبند ها در محيط اقتصادی باثبات . این مدل]1[ ندکن می

ها  مقدار توليد، قيمت های روی متغيرين توليدکنندگان رقابت ب

یک  ،در این مقاله .شودلحاظ نمیهای ظرفيت  و محدودیت

ریزی توليد با توجه به برنامهسازی رویکرد دوسطحی برای مدل

در ارایی مصرف انرژی کو  و قيمت تعادلی تقاضا رقابتی، بازار

 .شودصنایع فرآیندی ارائه می
 

 لهأبیان مس. 2

در فضای انحصار یک صنعت فرآیندی، کننده در  تعدادی توليد

پردازند. نقطه تعادل تقاضا و قيمت در  چندجانبه به رقابت می

)بازی  ها گيری از مفاهيم نظریه بازیبهرهبا  این رقابت کجاست؟

در فضای انحصار  مکمل مختلط کورنو(، و تکنيک مسائل

شرط تعادل در بازار شود. پاسخ داده میبه این سؤال چندجانبه 

ای با درآمد  برابر شدن هزینه حاشيه ،انحصار چندجانبه

 .]2[استکنندگان  ای برای تمام توليد حاشيه

تابع معکوس تقاضای انحصار چندجانبه  با استفاده از، سطح اول مدل

به هر یک از بازیگران )توليدکنندگان(  ،تعادلشرط با توجه به  و کورنو

با توجه به برقراری  .دهدمیقيمت تعادلی اختصاص  و تقاضا مقدار

با تغيير مقدار کنندگان  تابع مطلوبيت یا سود توليدشرایط تعادل نش، 

به صورت پيشنهادی مدل . کند از مقدار تعادلی بهبود پيدا نمی تقاضا

 زیر است:

 
 
 

j : و  هدر رقابت  انحصاری چندجانب توليدکنندگانt : دورهشماره  

 ام در دوره کننده  : تابع هزینه کل توليد برای توليد

 tتابع معکوس تقاضا در دوره عرض از مبدأ شيب و : /

 در دوره   کننده : مقدار عرضه توليد

 قيمت فروش محصول در دوره  :

به مدل سطح دوم ، این مدل خروجیتعادلی )تقاضا( مقدار عرضه 

تعيين هرکدام از خانواده محصوالت  مقدار توليدشود تا دیکته می

شته با ظرفيت له تعيين اندازه انباسطح دوم، مسأ مدلقالب کلی  شود.

، در مدل سطح دوم کارایی مصرف انرژی توجه بهبرای  .استمحدود 

 تخصيص ،. هدفشوددر نظر گرفته میدو تابع هدف هزینه و زمان 

( تعادلی سطح قبل به خانواده محصوالت است. تقاضابهينه عرضه )

 :استمدل به صورت زیر 
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  دوره )ماه(: 

 ر گلوگاه و خانواده محصول نهاییی د: خانواده محصوالت توليد

 مرکز کاری گلوگاهدر موازی آالت اشين: م

 کاری غيرگلوگاه : مراکز

 مراکز کاری غيرگلوگاهدر  ی: خانواده محصوالت توليد

 مراکز کاری غيرگلوگاههای مختلف مصرف برق در  : دوره

 های متفاوتبا هزینه مصرف انرژی الکتریکی تابعهای  : پله 

 توليد خانواده امکاندهنده : ماتریس صفر و یک. نشان 

 k کاری گلوگاه مرکزدر  fمحصول 

 گلوگاه کاری غير در مرکز محصول : زمان پردازش خانواده 

 کاری گلوگاه مرکزدر  : متوسط ظرفيت ماشين 

 گلوگاه کاری کزامر در  محصول خانواده 2زمان تغيير :

 کاری گلوگاه : هزینه انرژی مصرفی هر ماشين مرکز

 کاری گلوگاه  زدر مرک  محصول : زمان پردازش واحد خانواده

کاری  مرکزدر  ساخته نيمه محصول : ضریب استفاده از

  محصول  خانوادهواحد  برای توليد  گلوگاهغير

خانواده  : مقدار مصرف انرژی الکتریکی برای توليد واحد

   غيرگلوگاه کاری در مرکز محصول 

 : قيمت واحد انرژی الکتریکی

 : حد مجاز مصرف انرژی الکتریکی

: ضریب جریمه مصرف انرژی الکتریکی بيش از مقدار مجاز و 

  مصرفدر پله 

 کتریکیها در محاسبه ميزان مصرف انرژی ال : گام پله

 جریمه پولی مصرف در ساعات ميان باری  :

 : جریمه مصرف در ساعات اوج بار

  مدل سطح اول برای دوره حاصل: مقدار عرضه تعادلی 

  محصول : سهم بازار خانواده

 از عرضه تعادلی t در دوره  حصولم : سهم خانواده
 

  محصولواحد خانواده : هزینه کمبود 

  محصول واحد خانواده: هزینه نگهداری 

 های مختلف مصرف برقزمان دورهطول : 
                                                           
2
 Chang over 

 

 tدوره  در ماشين  روی محصول  ته خانواده: اندازه انباش

 در مرکز  در دوره مصرف برق : ميزان توليد محصول 

 tدوره  در کاری غيرگلوگاه 

 tره دو مصرف در : مصرف انرژی الکتریکی در پله 

 tدوره  در : کمبود خانواده محصول 

 tدر انتهای دوره   محصول : موجودی خانواده

ره در دو  محصول خانوادهاست اگر  1باینری که : متغير 

t پردازش شود. ماشين  روی 

 فعال شود tدوره  در ماشين  است 1باینری که : متغير 

چند هدفه وجود دارد خطی ل ئبرای حل مسا های متعدد روش

 TH [3]ریزی فازی با تکنيک رویکرد برنامهکه در این مقاله از 

  های کارای قوی استفاده شده است.به دليل توليد جواب

 نتایج. 3

، از صنعت کاشی و پيشنهادی های برای سنجش کارآیی مدل

سراميک به عنوان مطالعه موردی استفاده شده است. برای 

و Eviews 7  افزار مدل سطح اول از نرمهای پارامترتخمين 

نتایج  .استفاده شد GAMS 23.4ر افزانرم برای حل دو مدل از

-سطح دوم نسبت به مدلی که فقط هزینهمدل  دهند نشان می

را  انرژی مصرفی ،گيردمبود را در نظر میهای نگهداری و ک

مدل در  همچنين. ((1شکل )) دهد توجهی کاهش میبطور قابل

و  بارتوليد در مراکز غيرگلوگاهی به ساعات کم زمان ،پيشنهادی

 .یابدمیبار انتقال ميان
 

 
 .مدل بدون کارایی انرژی مصرفی مدل پيشنهادی با برقمقایسه  (:1شکل)

 

 . مـراجع 4

[1] Uday S. Karmarkar, Kumar Rajaram, Aggregate Production 

Planning for Process Industries under Oligopolistic Competition, 

European Journal of Operational Research,223,( 2012), 680-689. 

، تهران: شرکت چاپ و نشر تئوری اقتصاد خرد، 1331فرجی، یوسف،  ]2[

 ، چاپ دهم.بازرگانی

[3] S. A. Torabi, E. Hassini, An interactive possibilistic programming 

approach for multiple objective supply chain master planning, Fuzzy 

Sets and System ,159 (2008), 193-214. 
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 ازیف ریزی خطی تحلیل حساسیت برای مسائل برنامه
 sareh.akz@gmail.com کارشناسی ارشد دانشگاه شهید مدنی آذربایجاندانشجوی  ،*ساره اکبرزاده [1]

         b.kheirfam@azaruniv.eduدکتر بهروز خیرفام، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان                              [2]
 

ای متقارن  ریزی خطی فازی با اعداد ذوزنقه در این مقاله برای نخستین بار روش سیمپلکس دوگان فازی برای مسائل برنامه چکیده:

همچنین تحلیل  شود. به شکل رایج میریزی خطی فازی بدون تبدیل آنها  شود و در نهایت منجر به حل مسائل برنامه مطرح می

 .ماند ی فازی ثابت باقی می که جواب بهینه کنند در حالی ها تغییر می یم زمانی که دادهکن حساسیت را برای این مسائل بررسی می

 تحلیل حساسیت ای فازی، اعداد ذوزنقه روش سیمپلکس دوگان، ریزی خطی فازی،   برنامه کلمات کلیدی:

                                                           

  *ساره اکبرزاده
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   مقدمه .1

 زی اولیه به شکلریزی خطی فا برنامهمسئله 

max (1)

. .

0

z c x

s t A x b

x







 

به صورت زیرر   گیریم. دوگان وابسته به این مسئله را در نظر می

 باشد. می

0min

. .

w c x

s t w A c
 

اعرداد فرازی    ،Aهرا بره جرز مراتریس بررای        که تمرامی داده 

 متقارن هستند. ای ذوزنقه

ای فرازی الزامری    در اینجا بیان چند تعریف درباره اعداد ذوزنقره 

 است.

اعررداد فررازی روی محررور اعررداد حقیقرری را اعررداد    :1تعریررف 

 نامیم هرگاه در شرایط میای متقارن فازی  ذوزنقه

,a ,a 0U L L Ua R a and   

, [ ,a ];

1, [ , ];

[ , ];

0,

L
L L

L U

U
U U

x a
x a

x a a

x a
x a a

otherwise




 




 

 
  





    





 

 صدق کند.

)فررررررر  کنیررررررد  :2تعریررررررف  , , , )L Ua a a  و

( , , , )L Ub b b   ای متقررارن باشررند   دو عرردد ذوزنقرره

 در این مقاله به صورت : bوaعملگرهایی حسابی روی

1.x 0, ; ( , ,x ,x ),

2.x 0 ; ( , , x , x ),

3. ( , , , ).

L U

U L

L L U U

x R x a xa xa

x R x a xa xa

a b a b a a

 

 

   

 

   

     

 

 د.نشو  تعریف می

روابرط   bوaای متقرارن   فر  کنید برای دو عدد فازی ذوزنقه

 زیر را داریم:

( ) (a ) ( ) (b )
( ) ( )

2 2

L U L Ua b
a b

        
 

 

 به طوری که

2 2

L U L Ua a b b 
 

 و یا

,b
2 2

L U L U
L L U Ua a b b

a and a b
 



 و یا

, , ,
2 2

L U L U
L L U Ua a b b

b a a b and  
 

   

 

bوaای توانیم بگوییم دو عدد فازی ذوزنقره  در دو مورد باال می

 با هم مساوی هستند.

 تعاریف و مفاهیم .2

),1بررردار فررازی  :1تعریررف  ..., ) (F(R))n
nx x x  کرره

(R)ix F   نرامیم   مری هستند را یک جواب شدنی فرازی

x,0هرگاه  Ax b  

له مجموعه تمام جوابهای شردنی مسرئ   Qفر  کنید  :2تعریف 

جواب شردنی فرازی  ریزی خطی فازی باشد،     برنامه
*

x Q  را

xبهین نرامیم هرگراه بره ازای هرر     Q،
*

c x c x   برقررار

 باشد.

برا رتبره    (1) ماتریس بررای  مسرئله   Aفر  کنید  :3تعریف 

mیک زیر ماتریس نرامنررد  Bکامل باشد و  m   از مراتریس

A .1فررر  کنیررد باشررد{B ,...,B } {1,...,n}m  مجموعرره

باشرررد و   Bمررراتریس  هرررای سرررتون ترررایی از m  انررردیس

{1,...,n}\ BN    در ایرررررررن صرررررررورت برررررررردار
1( , ) ( ,0)

B N

T T
Tx x x B b  شردنی   ای یک جواب پایره

شود و برر اسراآ آن مقردار ترابف هردی فرازی       فازی نامیده می

BB
c c x .خواهد بود 

سیمپلکس  حال با توجه به تعاریف و مراهیم باال الگوریتم روش

 کنیم: دوگان را مطرح می

در   Bریزی خطی فازی اولیه را با ماتریس پایه  مسئله برنامه

 یک جواب شدنی اساسی باشد آنگاه داریم  xاگرنظر بگیرید، 
1 , 0

B N
x B b x .حال فر  کنید

1 1

0,j B jz c B A y B b در آن که

1
( ,..., )

mB B Bc c c وjA،j   امین ستون ماتریسA  

  کنیم . حال فر  میباشد
rBx،r  ای فازی  امین متغیر پایه

1 باشد همچنین

j jy B A برای اگر گاه  آنj=1,…,n  

 :داشته باشیم
1 0j j B jjz c c B A c   
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یرک   xگوییم شرایط بهینگی مسئله اولیره برقررار اسرت و     می

تعریرف    باشرد.  جواب شردنی اساسری بررای مسرئله اولیره مری      

1کنریم   می
Bw c B     1کره در آن( ,..., )mw w w  ، 

wاگر A c   گروییم  برقرار باشرد مریw     یرک جرواب شردنی

اگر مسئله دوگان است.
0 0ry 1برای هر,...,r m  آنگراه

 توانیم بدست آوریم. می (1جواب شدنی فازی برای مسئله )یک 

 بعالوه خواهیم داشت:
1

BB Bcx c x c B b w b 
های بهین برای مسائل اولیه و  به ترتی  جواب wوxبنابراین 

 دوگان هستند.

های متعددی  تر شدن روش سیمپلکس دوگان مثال برای روشن

در این مقاله مطرح شده است که به عنوان نمونه یرک مثرال را   

 :یمآور می

2 3

1 2 3

1 3

1 2

1 2 3

max (13,15,2,2) (12,14,3,3) (15,17,2,2)

. . 2 3 2 (45,55,6,6)

4 3 (60,80,8,8)

2 5 (65,95,5,5)

, , 0

z x x

s t x x x

x x

x x

x x x

  

  

 

 



 

 تحلیل حسایست:

جرواب  ( بره روش سریمپلکس حرل و    1کنیم مسئله ) فر  می

ت یک سرری تغییررا   ،اگر بعد از حلبهین آن بدست آمده است 

خرواهیم بردانیم آیرا جرواب      میهای مسئله به وجود آید  در داده

اگرر  ت آمرده نسربت بره تغییررات حسراآ اسرت و       دس  بهین به

 بدون حرل خواهیم  اسیتی نسبت به تغییرات وجود دارد میحس

 .جواب بهین جدید را بدست آوریمدوباره مسئله 

 تغییراتی که ممکن است به وجود آیند:

 ی  تابف هدیاتغییر در بر (1)

 تغییر در بردار سمت راست (2)

  Aتغییر در برای  ماتریس (3)

 یک یا چند متغیر جدید به مسئله ابافه شود (4)

 یک یا چند قید جدید به مسئله ابافه شود (5)

 ایم. در این مقاله برای هر یک از موارد فوق یک مثال آورده

 نتایج .3

در ایررن مقالرره روش سرریمپلکس دوگرران فررازی برررای مسررائل  

شود و در  ای متقارن مطرح می ریزی خطی با اعداد ذوزنقه برنامه

بدون تبدیل ریزی خطی فازی  نهایت منجر به حل مسائل برنامه

شود و همچنین تحلیل حساسیت را بررای   آنها به شکل رایج می

کننرد در   ها تغییر می کنیم زمانی که داده  این مسائل بررسی می

موبروعی کره   ماند. ی فازی ثابت براقی مری   که جواب بهینه حالی

ج بره  برای پژوهش در آینده جال  خواهد بود گسترش این نترای 

 .  حالت نامتقارن است

 مـراجع. 6
Periodicals: 
[1]    K. Ganesan, and P. Veeramani,'' Fuzzy linear programs with 

trapezoidal fuzzy numbers'', Annals of Operations Research, vol. 143, 
pp 305_315 , 2006. 

 

[2] B. Kheirfam, and J.L. Verdegay,. "The dual simplex method and 
sensitivity analysis for fuzzy linear programming with symmetric 

trapezoidal numbers." Fuzzy Optimization and Decision Making, vol. 

12 pp 171-189,  2013. 
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 -حل معادله های دیفرانسیل ، دستگاه معادالت دیفرانسیل و معادله های دیفرانسیل

 انتگرالی با بکارگیری شبکه های عصبی مصنوعی چند الیه ای
 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ماهشهر،*نعمت اهلل جعفری

Nemat.jafari50@ gmail.com 
 ، عضو هيأت علمي گروه مهندسی برق، دانشگاه شهيد چمران،دکتر سعیداله مرتضوی

MORTAZAVI_S@scu.ac.ir 
 

 :چکیده

( از نوع  Multi layer Artificial Neural Networkدر این مقاله با بکارگیری شبکه های عصبی مصنوعی چند الیه ای ) 

( روشی برای حل معادله های دیفرانسیل ، دستگاه معادالت دیفرانسیل و همچنین معادله های  Feed Forwardپیشخور ) 

ش شبکه عصبی چند الیه ای تشکیل می شود و با توجه به خروجی شبکه عصبی انتگرالی ارائه شده است. در این رو -دیفرانسیل

مصنوعی تابع کارایی خاصی تولید می گردد، که با بهره گیری از متدهای بهینه سازی ،  شبکه عصبی جهت حداقل کردن تابع کارآیی 

 آموزش داده می شود. 

نهاد شده است، بخش نخست برای ارضاء شرایط اولیه و مرزی پیشنهاد در این متد، جواب معادله دیفرانسیلی به صورت دو بخشی پیش

شده و بخش دوم که متشکل از خروجی شبکه عصبی مصنوعی با پارامترهای قابل تنظیم )وزن ها و بایس ها( میباشد ، پس از آموزش 

قریب دلخواهی که به میزان حداقل سازی تابع شبکه عصبی این پارامترها تنظیم میگردند. تنظیم این پارامترها ،جواب پیشنهادی را با ت

انتگرالی -کارایی بستگی دارد بر جواب واقعی معادله منطبق می نماید. همچنین بر این اساس دو روش برای حل معادالت دیفرانسیل

عددی و بکارگیری انتگرالی به معادالت دیفرانسیل و دیگری براساس متدهای حل -ارائه شده که یکی با تبدیل معادالت دیفرانسیل

 شبکه های عصبی ارائه شده است.

 

  .(MLP،  شبکه عصبی چند الیه ای پرسپترون ) تابع کارایی شبکه عصبی  معادالت انتیگرال دیفرانسیلی،: کلمات کلیدی

 

 مقدمه : -1

تقریبا اکثر مسائل مهندسی به خصوص مسائل مدل سازی 

ریاضی انواع سیستم ها درمهندسی شیمی وابسته به حل 

تگرالی می ن-نسیلی، انتگرالی و یا دیفرانسیلمعادالت دیفرا

عادالت، روش های بسیار زیادی وجود باشد. برای حل اینگونه 

ی دارد که به طور کلی برخی ، معادالت را به صورت تحلیل

(Analytically و رخی با انتخاب آرایه های حجمی، سطحی)

و یا خطی معادالت را به صورت عددی مورد بررسی ومطالعه 

 قرار میدهند.

به طور عموم روش های فوق الذکر دارای محدودیت های بسیار 

زیادی می باشند که در بعضی از موارد بررسی و مطالعه بعضی 

 نمی باشد.از معادالت تقریبا امکان پذیر 

در سال های اخیر پس از ابداع روش محاسبات براساس شبکه 

های عصبی مصنوعی و بکارگیری آن در محاسبات مهندسی، 

این ابزار توانسته است در اکثر موارد راه گشای باشند و بسیاری 

از مشکالت بشر را در زمینه کنترل و محاسبه های فرآیندهای 

 مختلف حل نمایند.

معادالت دیفرانسیلی به کمک اساس حل -2

 شبکه عصبی:

به طور کلی هر معادله دیفرانسیلی و شرایط مرزی آنها به شکل 

زیر می باشد                                                                           

(1-2) 
      2, , , ,... 0

N

G x x x x

x R
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(2-2) شرایط مرزی                                 

      2, , , ,... 0N
i i i i ix S D R C x x x x          

مجموعه بردارهای  Sو مجموعه  Dزیرمجموعه  Sمجموعه 

براساس معادله دیفرانسیلی فوق  اگر رابطه زیر ر باشد.مرزی می

 کنیم: تعریف

(3-2  )      
2

2, , , , , , ..
j

j j ji

x D

G x M x p M x p M x p 
 

                                             

 ,M x p رابطه ای از,p x است کهp  در آن پارامترهای

جواب  عصبی(. قابل تنظیم می باشد)وزن ها وبایاس های شبکه

معادله دیفرانسیلی بر اساس حل به کمک شبکه عصبی به 

 صورت زیر تعریف گردد:   

(4-2  )        , , ,M x p B x A x F x N x p                                                                      

که بخش اول این رابطه یعنی B xو همچنین A x جهت

ارضاء شرایط مرزی معادله دیفرانسیلی می باشد و بخش دوم 

,رابطه ای از ,N x p می باشد ،و نیز ,N x p  خروجی شبکه

می xورودی ازای بردار به Pپارامترهای قابل تنظیم با عصبی

 [1]باشد.

مطابق روش ارائه .دارد بستگیبه کوچک بودندقت جواب 

مطابق مراحل زیر ، هر معادله دیفرانسیلی شده در این مقاله 

 بکمک شبکه عصبی ، قابل حل می باشد:

1)  A x  و B x که براساس شرایط مرزی تعیین می

 شوند.

 ( طراحی ساختار و توپولوژی شبکه عصبی مصنوعی2

( تشکیل تابع کارایی شبکه عصبی مصنوعی و همچنین 3

محاسبه مشتق های خروجی شبکه عصبی برحسب یکی از 

مولفه های بردار ورودی شبکه که بنا نوع معادله مولفه بردار 

 ورودی مشخص می گردد.

( آموزش شبکه، جهت بهینه سازی تابع کارایی شبکه عصبی 4

 شبکه عصبی.پارامترهای ( وتعین مصنوعی )حداقل سازی 

 فهرست منابع:

[1]S. A. Hoda I., H. A.Nagla, ‘On Neural Network Methods 
for Mixed Boundary Value Problems 
Department of Mathematics, Faculty of Science, Zagazig 
University,P.O. Box 44519, Zagazig, Egypt Vol.11(2011) 
No.3,pp.312-316,(Received 3 March 2010 , accepted 29 
March 2011) 
 [2]Isaac Elias Lagaris, Aristidis C. Likas, Member ,Neural-
Network Methods for Boundary Value 
Problems with Irregular Boundaries,VOL. 11, NO. 5, 
SEPTEMBER 2000, IEEE, and Dimitrios G.Papageorgiou 
,IEEE TRANSACTIONS ON NEURAL NETWORKS,  
 [3]Josef Fojdl and R¨udiger W. Brause,The Performance of 
Approximating Ordinary Differential Equations by Neural 
Nets,Goethe-University, 60054 Frankfurt, Germany 
 
[4]Isaac Elias Lagaris, Aristidis Likas, ‘Artificial Neural 
Networks for Solving Ordinary and Partial Differential 
Equations’,Member, IEEE, and Dimitrios I. Fotiadis ,IEEE 
TRANSACTIONS ON NEURAL NETWORKS, VOL. 9, NO. 
5, SEPTEMBER 1998 987 
 
[5] H.Demuth, M. Beale, M. Hagan. Neural Network Toolbox 
For Use With Matlab,(2009). 
 
 [6]A. Malek *, R. Shekari Beidokhti , ‘ Numerical solution 
for high order differential equations using a hybrid neural 
network—Optimization method’ Department of Mathematics, 
Tarbiat Modarres University, P.O. Box 14115-175, Tehran, 
Iran 

 انتشارات ، د اولجل .مصنوعی عصبی های شبکه مبانی - 1379 ،.ب.م منهاج،[7]

 .امیرکبیر صنعتی انشگاه د
[8]Dr.A.Baradaran Rahimi , “Advance engineering 
mathematics ”,Ferdowsi university press. 
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 نشانی با استفاده از مدل پوششی؛های آتشتعیین تعداد و مکان بهینه ایستگاه

 مطالعه موردی در شهرستان ارومیه

 i.maleki@ine.uut.ac.ir ،ارومیهصنعتی ، دانشگاه دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی صنایع ،*ایمان ملکی خواجکالیی

 m.solimanpur@urmia.ac.irعضو هیات علمی گروه مکانیک، دانشگاه ارومیه، ، پورمقصود سلیمان

 shabnam_rezapoor@yahoo.comشبنم رضاپور، عضو هیات علمی گروه صنایع، دانشگاه صنعتی ارومیه، 

نشانی های آتشیابی ایستگاهنشانی یکی از مسائل مهم و کاربردی است. با مکانهای آتشایستگاه بهینه و تعداد یافتن مکان چکیده:

سوزی را به حداقل رساند. از آنجا که در محل حادثه را کاهش داد و در نتیجه خسارات ناشی از آتش و فاصله تا توان زمان رسیدنمی

های موجود به همه توان با ایستگاههای موجود به صورت سنتی انجام شده است و نمییابی ایستگاهناحیه مورد مطالعه )شهر ارومیه( مکان

جدید با استفاده از های استاندارد به محل حادثه رسید، یافتن تعداد و مکان بهینه ایستگاه نواحی به صورت یکسان سرویس داد یا در زمان

 ریزی ریاضی هدف این مقاله است. برنامه

های بندی منطقه و با فرض ناکارآمد بودن استگاهنشانی جدید و ناحیههای آتشاندازی برای ایستگاهراهبا توجه به بودجه کل و هزینه

شود. برای اجرای مدل نشانی پیشنهاد میهای آتشدهی یکسان به نقاط تقاضا، مدل پوششی برای تعیین تعداد ایستگاهسرویس موجود در

ای استفاده شده است. با استفاده های جادهبرای هر زیرناحیه اولویت در نظر گرفته و برای تعیین زمان رسیدن به محل حادثه از شرایط راه

های شهری های بین هر زیر ناحیه بر اساس خیابانزیرناحیه، فاصله 85بندی شهر ارومیه به نشانی و تقسیمن آتشهای سازمااز داده

، 23، 01، 01های ها، مدل پوششی برای شهر ارومیه اجرا شده است. با اجرای این مدل، زیرناحیهمحاسبه شده است. با بکارگیری این داده

 نشانی جدید بدست آمده است.های آتشث ایستگاهبه عنوان محل احدا 85و  10، 23

  .، مدل پوششییابی، ارومیهنشانی، مساله مکانایستگاه آتش کلمات کلیدی:

                                                           

 +95( 110) 2281051نمابر: ، 95( +921) 1899313تلفن:  جاده بند، دانشگاه صنعتی ارومیه، 3ایمان ملکی خواجکالیی، ارومیه، کیلومتر  *

  مقدمه .1

هر  کجا باشد و اینکه در نشانیمساله اینکه مکان ایستگاه آتش

، یکی از نشانی وجود داشته باشدآتشناحیه چه تعداد ایستگاه 

راه حل بهینه برای تعیین یابی است. مسائل مکانترین مهم

های زیان که مجموع هزینه استحلی تعداد و مکان بهینه، راه

 های فراهم سازی خدمات را حداقلسوزی و هزینهناشی از آتش

 کند.می

زمان رسیدن  تواننشانی میهای آتشیابی بهینه ایستگاهبا مکان

تا محل حادثه را کاهش داد و  هابه محل حادثه و فاصله ایستگاه

از  .سوزی را به حداقل رسانددر نتیجه خسارات ناشی از آتش

های موجود به یابی ایستگاهآنجا که در ناحیه مورد مطالعه مکان

های ایستگاهتوان با نمی    صورت سنتی انجام شده است و 

، به همین نواحی به صورت یکسان سرویس داد موجود به همه

با نشانی های آتشبهینه ایستگاه و تعداد دلیل تعیین مکان

توجه به جمعیت و اهمیت هر زیرناحیه به طوری که همه نقاط 

 قالههدف این متقاضا در زمان استاندارد پوشش داده شوند 

استفاده  AHPناحیه از روش برای تعیین اهمیت هر زیر .است

مناسب برای منطقه مورد  یشده است. به این منظور معیارها

 در نظر گرفته شده است.  مطالعه

هدف دیگر در این مقاله کاهش زمان پوشش است. استاندارد 

زمانی در این مطالعه بر اساس مطالعات انجام شده در ادبیات 

ی نواحی شهری، موضوع  بدست آمده است. به طور میانگین برا

نشانی به محل مدت زمانی که الزم است تا تجهیزات آتش

های موجود در . بر اساس آمار[3]دقیقه است  3حادثه برسند، 

نشانی شهر ارومیه، میانگین زمانی برای رسیدن به بخش آتش

 دقیقه است. 03محل حادثه 

 مروری بر تحقیقات و منابع قبلی .2

گیری بررای تسرهیالت   تصمیمهای های قبل، مدلدر طول سال

... بکرار   هرا و نشرانی، اوراانرس  های آترش خدماتی مانند ایستگاه

سراده ترررین مردل، مسراله پوشرش مکرران      گرفتره شرده اسرت.   

 هرای  مجموعه، بیشترین کراربرد را بررای مکران یرابی ایسرتگاه     

 . برخی مطالعات دیگر بررای عملکررد بهترر   [2]نشانی دارد آتش

 ایستگاه هرای آترش نشرانی اسرتفاده از زمران پاسرو را توصریه        

مفهوم حرداکرر پوشرش مسرافت در بسریاری از      .[1،8]اند کرده
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 2 

نشانی مورد اسرتفاده قررار   های آتشیابی ایستگاهمطالعات مکان

  .[1-01] گرفته است

مفهوم حداکرر فاصله پوشش برای توسرعه ترابع هردف سلسرله     

   هررای پوشررش مجموعرره ایسررتگاه مراتبرری برررای فرمولرره کررردن

در مطالعه مشرابه، شررودر    .[00]نشانی استفاده شده است آتش

از فرموله کردن پوشش مجموعره بررای تعیرین حرداقل تعرداد      

هرا، اسرتفاده کررده    نشانی، مکان و تعداد پمپهای آتشایستگاه

هوگ از تکنیک پوشش استفاده کررد ترا تعرداد     .[03،02] است

نشانی برای هرر تعرداد ایسرتگاه    تجهیزات آتشکل دفعات سفر 

نشانی را حداقل کند و مطالعه خود را برای شهر بریسرتول  آتش

 .[01] بکار گرفته است

هرای  با بررسی منرابع مطالعره شرده، در نظرر گررفتن ایسرتگاه      

ای بر روی تعیین زمران رسریدن و تعیرین    موجود، شرایط جاده

مسرائلی اسرت کره کمترر      ها،بندی زیرناحیهمعیار جهت اولویت

، ایرن مطالعره آنهرا را بررای تعیرین      مورد توجه قرار گرفته است

 گیرد.ها در نظر میمکان و تعداد ایستگاه

 . تعریف مساله 3

نشرانی  هرای آترش  تعیین حداقل تعرداد ایسرتگاه  در اینجا هدف 

ها را به طرور اسرتاندارد   جدید به طوری که بتوان همه زیرناحیه

    هررای برررای یررافتن مکرران بهینرره ایسررتگاه اسررت. پوشررش داد، 

زیرناحیره   85نشانی جدید در ابتدا ناحیه مورد مطالعه بره  آتش

شود. برای راحتی تعیین مرکز ثقل هر زیرناحیه، این تقسیم می

واحد مسراحت در نظرر    1×1تقسیم بندی به صورت مربع های 

ن محرل  گرفته شده است. مرکز هر ناحیه )نقاط تقاضا( به عنروا 

 سوزی در نظر گرفته شده است.تمرکز آتش

ای کره  در ناحیره ( 0) اسرت:  برای مسراله برقررار  های زیر فرض

تروان ایسرتگاه جدیردی    نشانی موجود است، نمری ایستگاه آتش

توانرد  در هر ناحیره فقرط یرک ایسرتگاه مری     ( 3احداث کرد و )

 احداث شود.

مساله به  مدل پیشنهادی برای حلهای باال با توجه به فرض

 شود:صورت زیر بیان می

(0) 

 

Subject to:  

(3) 

 

(2)  

(1)  

مجموعه تسهیالت  Eمجموعه کل نقاط تقاضا،  Iکه در آن 

های های کاندید برای استقرار ایستگاهنشانگر محل kموجود، 

 اولویت هر زیرناحیه تقاضا،  ، جدید

 متغیر تصمیم است ماتریس ضرایب پوشش و  

نشانی جدید در ناحیه پذیرد اگر ایستگاه آتشکه مقدار یک می

     ام احداث شود و در غیر این صورت مقدار صفر  kکاندید 

 .گیردمی

استفاده  AHPاولویت هر زیرناحیه تقاضا، از روش برای تعیین 

منطقه مسکونی، زیرناحیه )هر معیارها با توجه به شود. می

ناحیه دور صنعتی، بیمارستان، مراکز خرید و یا زیرتجاری، 

پذیری و معیار اقتصادی، قیمت، انسانی، دسترسشامل ، افتاده(

 .[0،08،01] باشدتاسیسات زیربنایی می

 . نتایج4

بره عنروان    85و  10، 23، 23، 01، 01ها با حل مدل زیرناحیه 

 .نشانی جدید بدست آمده استهای آتشمحل احداث ایستگاه

 

 
 نشانی جدید و موجود با روش مدل پوششیهای آتش: مکان ایستگاه0شکل 

های ها نشان دهنده محل احداث ایستگاهدر شکل باال دایره

 های موجود است.ها نشان دهنده ایستگاهجدید و مربع

یابی، در مدل ارائه های پوششی در مبحث مکانبرخالف مدل

استفاده شده است تا  AHPشده از یک رویکرد جامع مبتنی بر 

نشانی با لحاظ کردن جوانب مختلف های آتشیابی ایستگاهمکان

مانند تراکم انسانی، ارزش اقتصادی، قیمت زمین، دسترس 

های مواصالتی و وجود تاسیسات زیربنایی صورت پذیری به راه

های مقادیر عددی مورد استفاده در مدل بر اساس داده پذیرد.

دیده و در تعیین قابل پوشش بودن یا نبودن واقعی تنظیم گر

ها و مسیرهای حرکت مد نظر قرار ها و خیاباننواحی، جاده

های ریاضی برای های نظری، مدلدر اکرر پژوهش گرفته است.

حل مسائل واقعی از کارایی محاسباتی اندکی برخوردار هستند؛ 

سیار های حاکم بر مساله بها و محدودیتزیرا که تعداد متغیر

زیاد است. مدل پیشنهادی در مورد شهرستان ارومیه به کار 

 گرفته شده و کارایی محاسباتی آن به اثبات رسیده است.

291



 
 

 3 

 

 . مراجع5
، " ویرایش جدید 3تحقیق در عملیات  "سجادی، ج.،  ، م.،آریانژاد [0]

 .215-395، ص. 0251انتشارات دانشگاه علم و صنعت؛ تهران، چاپ سوم؛ 

[2] O. A., Arogundade, “A 0-1 Model for Fire and Emergency 

Service Facility Location Selection: A Case Study in 

Nigeria” 2009, Journal of Theoretical and Applied 

Information Technology, pp. 50-59. 

[3] M.A., Badri, A.K., Mortagy and C.A., Alsayed, “A multi-

objective model for locating fire stations”, 1998, European 

Journal of Operational Research, pp. 243–260. 

[4] D., Schilling, C., Revelle, J., Cohon and J., Elzinga, “Some 

models for fire protection locational decisions”, 1980, 

European journal of operation Research, pp. 1-7. 

[5] P., Mirchandani and J., Reilly, “Spatial Distribution Design 

for Fire Fighting Units”, Edited by A., Ghosh and G., 

Rushton, “Spatial Analysis and location-Allocation 

Models”, 1987, New York: Van Nostrand Reinhold 

Company Inc., pp. 186-223. 

[6] R., Church and C., ReVelle, “The maximal covering 

Locational problem”, 1974, Papers of the Regional Science 

Association, pp. 101-118. 

[7] M., Daskin, “A maximal expected covering location model: 

Formulation, properties, and heuristic solution”, 1983, 

Transportation Science, pp. 48-69. 

[8] R., Batta, J., Dolan, and N., Krishnamurthy, “The maximal 

expected covering location problem: Revisited”, 1989, 

Transportation Science, pp. 277-287. 

[9] M.S., Daskin and E.H., Stern, “A hierarchical objective set 

covering model for emergency medical service vehicle 

deployment”, 1981, Transportation Science, pp. 137–152. 

[10] K., Hogan and C., ReVelle, “Concepts and applications of 

backup coverage”, 1986, Management Science, pp.1434– 

1444. 

[11] D., Plane and T., Hendrick, “Mathematical programming 

and the location of fire companies for the Denver fire 

department”, 1977, Operations Research, pp. 563- 578. 

[12] D., Monarchi, T., Hendrick and D., Plane, “Simulation for 

fire department deployment policy analysis”, 1977, 

Decision Sciences, pp. 211-227. 

[13] D., Schilling, C., Revelle, J., Cohon and J., Elzinga, “Some 

models for fire protection locational decisions”, 1980, 

European journal of operation Research, pp. 1-7. 

[14] J., Hogg, “The sitting of fire stations”, 1968, Operational 

Research Quarterly, pp. 275–287. 

[15] T., Erden and M., Coskun, ‘Multi-criteria site selection for 

fire services: the interaction with analytic hierarchy 

process and geographic information systems”, 2010, 

National Hazards Earth System Science, pp. 2127–2134. 

[16] C., Jie, HE., Jianmin and W., Weiwei, “Emergency Service 

Center Location Model with Combining the Analytic 

Hierarchy Process and Goal Programming”, 2004, 

International S&T Corporation foundation, pp. 111-124. 

292



 
 

 

 1 

 

1 

ظر گرفتن فاکتورهای زنجیره تامین ارائه مدل مکانیابی تسهیالت با در ن

 سبز

 Nakhai@modares.ac.ir کردستان، دانشگاه صنایع گروه عضو هیأت علمی  ،آبادیعیسی نخعی کمال

 saeed.fazayeli@gmail.comکردستان، دانشگاه صنایع مهندسی دانشجوی دکتری، سعید فضایلی*

 sahand_mofarrang@yahoo.com کردستان، دانشگاه صنایع مهندسیدانشجوی دکتری ، سهند مفرنگ باالنی

یره گذاری بر آن است تا اهمیت پرداختن به زنجهدف از این مطالعه برجسته نمودن زنجیره تامین سبز و سرمایه چکیده:

های مرتبط با زنجیره تامین با درنظرگیری عوامل سازی هزینهبا هدف کمینه مدل ریاضی ارائه شده تامین بیشتر مشخص گردد.

 باشد.زنجیره تامین سبز می

 زنجیره تامین، زنجیره تامین سبز، مکانیابی تسهیالت کلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده

 

  مقدمه .1

ث گردیاده  جهانی شدن اقتصاد و توسعه فنااوری االالعاات باعا   

هاا  بازار عرضه محور به بازار تقاضا محور تغییار یاباد و ساازمان   

برای حفظ بقای خود به اهمیت ارضای نیاز مشتریان پی ببرناد.  

در مطالعات دهه اخیر اهمیات در نظار گارفتن مساائل زیسات      

ای برخوردار شده است. همحیطی در زنجیره تامین از اهمیت ویژ

ولتای بارای اخاذ اساتانداردهای     از یک الرف فشاار نهادهاای د  

زیست محیطی افزایش یافتاه اسات و از الارف دیگار تقاضاای      

مشتریان برای دریافت محصوالت سابز ببادون ا ار مخار  بار      

محیط زیست( بیشتر شده است و موجب پدیدار شادن مفهاو    

 زنجیره تامین سبز و مدیریت آن گردیده است. 

هاای پیشارو از   امروزه مدیران زنجیاره تاامین سابز در شارکت    

الریق ایجاد مطلوبیت و رضایتمندی از منظر زیست محیطی در 

کوشند تاا از لجساتیک سابز و بهباود     سراسر زنجیره تامین می

عملکرد محیطی خود در کل زنجیره تامین به عنوان یک ساال   

استراتژیک جهت کسب مزیت رقابتی پایدار سود ببرند و اهداف 

ماا در ایان کاار     .]31[کنناد گاذاری  خود را بر اساا  آن پایاه  

ایم یک مدل زنجیاره تاامین حلقاه بساته     مطالعاتی سعی کرده

کننادگان،  چهار سطی را در نظر بگیریم که در سطح اول تامین

کننادگان و  در سطح دو  تولید کنندگان، در سطح سو  توزیاع 

آوری و در سطح چهار  مشتریان قارار دارناد. مادل    مراکز جمع

محال تاامین    .اسات هم مسیر برگشات   هم شامل مسیر رفت و

هایی که دارای کنندگان و مشتریان مشخص و  ابت است. محل

پتانسیل برای احداث کارخانه و مراکاز توزیاع مشاخص اسات.     

توانناد احاداث گردناد    تعداد کارخانجات و مراکز توزیع که مای 

توزیع کننادگان   و محدود است. ظرفیت کارخانجات برای تولید

-و محادودیت ظرفیتای بارای تاامین     دود اسات برای توزیع مح

اسات کاه    بار ایان  فار   . اسات کنندگان در نظر گرفته نشاده 

و بارای تولیاد هار واحاد      شاود تقاضای مشتریان پاسخ داده می

 محصول، به یک واحد ماده خا  نیاز است.

 

 مدلبندی مساله .2

 ها :اندیس

i : کنندگان نی ابت تام هایمجموعه مکان 

l : عیبالقوه مراکز توز هایمجموعه مکان 

j : مجموعه محصوالت  

m  :انی ابت مشتر هایمجموعه مکان 

k : بالقوه کارخانجات هایمجموعه مکان 

   پارامترها : 

PCj  :محصول دیتول یبرا هیهر واحد مواد اول دیخر نهیهز j 

Vjk  :شده بواسطه استفاده از ییصرفه جو نهیهز زانیم 

 k در کارخانه j محصول دیتول یتکنولوژ

ECj  :یبخاالر سازگار هیهر واحد مواد اول دیخر یاضاف نهیهز 

 ستیز طیبا مح

CPjk  :کارخانه تیظرف k محصول یبرا j 

MCj  :هر واحد محصول دیتول نهیهز j 

CMjk  :کارخانه تیظرف k دیماده خا  الز  جهت تول یبرا 

 j محصول

OCj   :هر واحد محصول یاتیعمل نهیهز j عیز توزدر مراک 
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CDjl  :عیمرکز توز تیظرف l محصول عیتوز یبرا j 

Hjk  :توسط کارخانه هیهر واحد مواد اول یبازرس نهیهز k 

CSji   :کنندهنیتام تیظرف i ماده خا  الز  در  دیتول یبرا

 j محصول دیتول

TRjik  :حمل و نقل هر واحد محصول نهیهزj  هر  یبه ازا

 عیکز توزکارخانجات و مرا نیماب لومتریک

Dik  :کنندگان نیمکان کارخانجات و تام نیفاصله ب 

TRjkl  :حمل و نقل هر واحد محصول نهیهزj  هر  یبه ازا

 عیکارخانجات و مراکز توز نیماب لومتریک

Dkl  :عیمکان کارخانجات و مراکز توز نیب فاصله 

TRjlm  :حمل و نقل محصول نهیهز j لومتریهر ک یبه ازا 

 یو مشتر عیمراکز توز نیماب

Dlm  :انیو مشتر عیمکان مراکز توز نیفاصله ب 

FCPk  :ابت احداث کارخانه کارخانه نهیهز  k 

EDii  :ارائه دهنده مواد خا   کنندهنیاختالف فاصله تام

 ستیز طیکننده مواد خا  سازگار با مح نیبا تام یمعمول

FCDl  :عی ابت احداث مرکز توز نهیهز l 

djm  :یمشتر یتقاضا زانیم m محصول یبرا j 

Gjk  :پاک  یاستفاده از انرژ یبر تکنولوژ گذاریهیسرما نهیهز

 توسط کارخانه j محصول دیدر تول

βjk  :از کارخانه هیدرصد برگشت ماده اول k 

 متغیرها :

Xjik  :شاده توساط کارخاناه     یداریا خر هیا مقدار ماده اولk  از

  jمحصول  دیتول یبرا iکننده  نیتام

Yjlm  :قدار محصول مj    عیا کاه توساط مرکاز توز l  باازار   یبارا

 شودیفرستاده م m یتقاضا

EXjik  :شده  یداریخر ستیز طیسازگار با مح هیمقدار ماده اول

 jمحصول  یبرا iکننده  نیاز تام kتوسط کارخانه 

Sj  :محصول  تیفیبخاالر ک یمشتر تیعدد رضاj 

Yjkl  :شده  دیمقدار محصول تولj  توسط کارخانهk باازار   یبرا

 .شودیفرستاده م l عیکه به مرکز توز m یتقاضا

Tj  :دیپاک در تول یبخاالر استفاده از انرژ یمشتر تیعدد رضا 

 jمحصول 

Zk :  هنگامی که کارخانه در سایت بالقوهi  3برابر احداث گردد 

 .0و در غیر اینصورت 

WDl :  هنگامی که مرکز توزیع در سایت بالقوهl   احداث گاردد

 .0و در غیر اینصورت  3

Min f COFIX COFORWARD COG    

k k l l

k l

FCP Z FCD WDCOFIX  
 

)(

(

( )

( )

)

jik ik jikj
k

jk jk ik jik jik
k

j jkl kl jkl
l

j jlm lm jlm
m

j i

j i

j k

j l

TR D XCOFORWARD PC

H D TR X

MC TR D Y

OC TR D Y

































 

( ) ( )jk jik ii ijk jk jk

j i k j k

COG EC TR ED EX G V    

1)
jkm jm

j k

mY d 

2)
jik ji

j k j

iX CS  

3)
jkm k kj

j k k j

mY Z CP   

4)
jik k jk

j i j

kX Z CM  

5)
jkm l jl

j k l j

mY WD CD  

6)
jkl jlm

j k l j l m

Y Y 
 

7)
jkl jik

k l i k

Y X j  

 , 0,1
k l

Z W   

محدودیت اول، در مورد شرط تامین تقاضاست. محادودیت دو   

کند مجموع مواد خا  خریداری شده از تامین کننده از بیان می

رود. ظرفیاات تااامین کننااده باارای تولیااد آن ماااده فراتاار نماای

کند که مجموع محصوالت تولید شاده  بیان میمحدودیت سو  

توسااط هاار کارخانااه از ظرفیاات آن کارخانااه باارای تولیااد آن  

رود. محدودیت چهاار  در ماورد محادودیت    محصول فراتر نمی

باشد. محدودیت پانجم در  ها برای مواد خا  میظرفیت کارخانه

باشد. محدودیت ششام  مورد محدودیت ظرفیت مراکز توزیع می

برابر بودن محصول ورودی و خروجای از مراکاز توزیاع    در مورد 

بارای تولیاد هار     این است کاه  است. محدودیت هشتم در مورد

محصول حداقل یک واحد ماده خا  مورد نیاز است و محدودیت 

 .کندرا بیان میصفر و یک بودن متغیرها نهم 

 

 . نتیجه گیری 4

لب در قاشد و  کدنویسی GAMSافزار نر معرفی شده در مدل 

آماده  نتایج بدسات . های تولیدی برای پارامترها حل گردیدداده
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 زنجیره تامین سبز و درگذاری سرمایه نشانگر تا یر درنظرگیری

 .ای ناشی از آن استتفاوت
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new network slack-based measure (NSBM) of efficiency is proposed for cases that Decision Making Units (DMUs) may 

generate not only desirable final outputs but also undesirable outputs. The proposed approach is applied to the problem of 

benchmarking electric power plants in Iran in a one-year period. 

Keywords: Data envelopment analysis, Efficiency, Network DEA, Slack-based measure, Undesirable output.  

 

1.  INTRODUCTION 

 Data Envelopment Analysis (DEA) is a non-parametric tool 

for assessing the relative efficiency of homogeneous DMUs 

that DEA was popularized by Charnes, Cooper and Rhodes 

(1978) [1]. A DMU is commonly modelled as a single process 

that transforms inputs into outputs. The mathematical function 

for this transformation is unknown and the relative efficiency 

of the DMUs is assessed based only on the input and output 

data of the observed DMUs. 

 In some cases, apart from consuming inputs and producing 

desirable outputs, the DMUs also generate undesirable outputs. 

That is rather common in many production settings in which 

pollution, noise, etc., are unwillingly but inevitably generated. 

A common way of handling efficiency assessment when there 

are undesirable outputs is through the Directional Distance 

Function (DDF) represented by Chung, Fare, Grosskopf (1997) 

[2]. Such approach is a generalization of the common radial 

input or output-oriented efficiency measures and allows a 

simultaneous reduction both of inputs and of undesirable 

outputs as well as an increase in the desirable outputs.  

Conventional DEA approaches consider the production 

process of a DMU as a black box. There are a finer analysis 

which considers different interrelated processes with 

exogenous inputs and final outputs and also intermediate 

products that are generated and consumed within the system. 

This type of DEA approaches are generally known as network 

DEA represented by Tone and Tsutsui (2009) [3] that modified 

the represented process by Fare, and Grosskopf (2000) [4].  

Lozano and Gutierrez (2011) [5] represented a variable 

returns to scale approach and considered the desirable and 

undesirable outputs jointly weak disposable. Since based on 

Lozano and Gutierrez (2011) a zero DDF value of a weakly 

efficient DMU does not imply true efficiency and therefore its 

SBM efficiency score may be smaller than unity, SBM 

measure is more preferable than DDF approach. Hence, in this 

paper we proposed a SBM network DEA approach and 

improve the represented DDF version of network DEA by 

Lozano Gutierrez, Moreno (2013) [6] that takes into account 

undesirable outputs, applying it to assess the efficiency of 

electric power plants in Iran. 

 

2.  NETWORK DEA 

Traditional DEA models neglected the intermediate 

products or linking activities. Tone and Tesutsui (2009) after 

pointing out needs for inclusion of them to DEA models, 

proposed a slack-based network DEA model (NSBM) that can 

deal with intermediate products formally, and then using this 

model evaluated divisional efficiencies along with the overall 

efficiency of DMUs that product desirable output. 

 

 

 
                                   (1). 

 

 

 
 

Efficiency score is introduced for each DMU in each 

division and hence, overall efficiency is provided as 

 

                       (2), 

 

where  is the relative weight of division k which is 

determined corresponding to its importance. Using the relative 

weights the overall efficiency of DMUs are provided. 
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3.  SLACK- BASED MEASURE (SBM) OF EFFICIENCY USING 

UNDESIRABLE OUTPUTS 

Lozano and Gutierrez (2011) reports SBM using 

undesirable outputs with more discriminatory power than DDF 

approach and compared the proposed SBM efficiency with the 

DDF efficiency measure that is commonly used when 

undesirable outputs are considered the DDF efficiency measure 

does not tell us anything about the existing slacks along these 

output dimensions. The proposed DEA approach assumes 

variable returns to scale and joint weak disposability of the 

desirable and undesirable outputs as  

 

 
s.t.   

                           (3).  

 

 
 

 
 

Based on (1) the objective function minimizes the ratio of 

the average of undesirable output reduction to the average of 

desirable output increase. The inputs has been introdused non-

discretionary and the desirable and undesirable outputs have 

been considered jointly weakly disposable, i.e. it is assumed 

that the undesirable outputs can always be decreased in the 

same proportion in which desirable outputs are decreased. 

Finally, Lozano, Gutierrez (2011) linearized (3). 

 

4.  THE PROPOSED MODEL 

Lozano and Gutierrez and Moreno (2013) represented DDF 

version of network DEA. In order to overcome the introduced 

weaknesses of DDF approach represented in section 3, in this 

paper we represent a new NSBM model using undesirable 

outputs as 

 

 

s.t.   
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We use the linearization method represented by Lozano and 

Gutierrez (2011). 
 

5.  NUMERICAL EXAMPLE 

In order to apply the proposed NSBM model, we gathered 

information on 13 electric power plants in Iran consist of two 

divisions such as generation and consumption in 1390. The 

generation division consumes number of transformers and 

number of employees as inputs, and produces generated energy 

(kWh) as desirable output, and percent of energy losses and 

percent of industrial consumption as undesirable outputs. The 

consumption division consumes the price per kWh (Rial) as 

input, and number of consumer (1000 consumers) as desirable 

output, and amount of consumption as undesirable output. On 

the other hand, the capacity of transformers is output from 

generation division and input to consumption division as link 

by considering the free link version of network problem.  

Using the proposed NSBM model, we represent the 

efficiency measure of DMUs in each division, and represent a 

reference set for inefficient DMUs. Finally, the overall 

efficiency is provided by considering relative weights as 

 and . 

 

6.  CONCLUSIONS 

Lozano and Gutierrez (2011) proposed a linear version of 

SBM model that was more preferable than DDF approach. In 

this paper, in order to overcome weakness of DDF version of 

network DEA, a new network version of SBM is proposed for 

cases that DMUs may generate undesirable outputs. The 

proposed approach is applied to the problem of benchmarking 

electric power plants in Iran in a one-year period. 
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ارائه یک مدل توسعه یافته به منظور شناسایی واحد های کارا بر اساس 

 واحد های ایده آل و غیر ایده آل
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نواحی گازرسانی به عنوان زیر مجموعه شرکت های گاز استانی همواره به عنوان مهمترین بخش طرح های توسعه زیر ساخت ها در حوزه  چکیده:

و پایدار به مشترکین شهری و روستایی مد نظر بوده اند. به همین جهت توسعه روش های ارزیابی و پرداختن به بهره برداری و ارائه خدمات مستمر 

ه تا موضوع ارزیابی عملکرد نواحی گازرسانی با هدف افزایش کارایی و رفع نواقص موجود الزامی به نظر می رسد. از اینرو در این پژوهش سعی شد

 تحلیل پوششی داده ها جهت ارزیابی شرکت های گاز استانی با محوریت نواحی گاز رسانی زیر مجموعه ارائه شود. یک مدل توسعه یافته از تکنیک

جش در مدل پیشنهادی با تعریف و ایجاد واحد های تصمیم گیری ایده آل و غیر ایده آل مجازی عملکرد سایر واحد ها)نواحی گاز رسانی( مورد سن

واحد ها بر اساس میزان تفاوت از ایده آل های مثبت و منفی محاسبه و رتبه بندی صورت گرفته است. مدل پیشنهادی قرار گرفته و نهایتا کارایی 

ساله بکار گرفته  3گانه گازرسانی زیر مجموعه شرکت گاز استان مازندران در یک دوره  7در قالب یک مطالعه موردی به منظور رتبه بندی نواحی 

ی های مدل پیشنهادی عبارتند از هزینه ها، دارایی های ثابت، تعداد پرسنل، رضایتمندی مشتریان، رضایتمندی شده است. ورودی ها و خروج

 نمایندگان جامعه، تعداد مصرف کنندگان، ظرفیت اشتراک پذیری، تعداد واحد مسکونی تحت پوشش و پذیرش اشتراک.

پوششی داده ها، واحد تصمیم گیری، ارزیابی عملکرد، نواحی گاز رسانیتحلیل  کلمات کلیدی:

   مقدمه .1

گستره وسیع فعالیت های صننعت نفنت در کشنور از دورتنرین     

نقاط مرزی گرفته تا مرکزی ترین مناطق کشور در حنوزه هنای   

اکتشاف، تولید نفت و گاز، پاالیش و توزیع فرآورده های نفتی و 

به اکثر نقاط شنهری و روسنتایی را در    گاز رسانی ایمن و پایدار

بر میگیرد و به تبع آن شنرکت هنای گناز اسنتانی نینز وظیفنه       

بررسی و برآورد نیاز به گاز و برنامه ریزی توزیع جهنت تحوینل   

به متقاضیان و مصرف کنندگان اعم از نیروگاه ها، صنایع، واحند  

های تجاری، خانگی و مجتمنع هنای مسنکونی، رفنع هنر ننوع       

ی و ایجاد شرایط مطلنو  جرینان گناز بنرای تحوینل بنه       نارسای

مصرف کننده، توسعه شبکه هنای شنهری و روسنتایی و نصنب     

 انشعابات، فروش و ارائه خدمات بعد از فروش را بر عهده دارند.

موضوع با توجه به دامنه کاری وسیع شرکت های گاز استانی 

به عنوان رکن  آنها و اجزای تشکیل دهنده آنهاسنجش عملکرد 

ایفای  در نقش مهمیارائه خدمات مطلو  به مشترکین اصلی 

 وظایف خود دارد.

عملیات تحلیل پوششی  یکی از شاخه های مهم علم تحقیق در

ارزینابی   ( است که یک روش غیرپارامتری برایDEAداده ها )

کنارایی و ینا محاسنبه بهنره وری تعنداد متنناهی از واحنندهای       

نس در حالت چند ورودی و چند خروجنی  تصمیم گیرنده متجا

دانی به نام فنارل اسنت کنه     این روش بر پایه کار اقتصاد است.

 پایه گذار روش های غیرپارامتری در ارزیابی کارایی و محاسبه

 چارنز، 8771گیرنده است. در سال  بهره وری واحدهای تصمیم

تری غیرپارام با استفاده از برنامه ریزی ریاضی روشکوپر و رودز 

 اندازه گیری کارایی"ی تحت عنوان فارل را، در مقاله ا

، برای سیستمی با ورودی ها و "واحدهای تصمیم گیرنده

تحلیل پوششی "خروجی های چندگانه تعمیم دادند و عنوان 

  .ه آن دادندبرا  "داده ها

 پیشینه تحقیق .2

به ارزیابی کارایی شنرکت   2182در سال  8محمودی و همکاران

های آ  و فاضال  پرداختنند. آنهنا در اینن تحقینق بنه انندازه       

شنهرداری از مجموعنه    87گیری و مقایسنه ارزش بنازده فننی    

شهرداری های استان مرکزی در بخنش آ  و فاضنال  شنهری    

درصند   31پرداختند. نتایج تحقیقات آنها نشان داد که کمتر از 

بطور کامل از لحاظ فنی کارآمند منی باشنند و دو    شهرداری ها 

عامنل ارزش سنرمایه ای و تلفنات آ  بننه عننوان مننابع اصننلی      

ناکارآمدی واحد ها معرفی شندند. از ایننرو آنهنا بازسنازی زینر      

                                                           
1
 Mahmoudi et al 
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ساخت های شبکه های توزیع و انتقنال آ  بنه منظنور حنداقل     

سازی تلفات آ  و افنزایش بهنره وری سنرمایه ای را پیشننهاد     

 دنددا

فاکتور برجسنته   2( در پژوهش خود از 2117)2والتر و همکاران

تحت عناوین مقیاس اقتصادی و تراکم در صننعت آ  اسنتفاده   

 نمودند.

تحننت  2111درسننال  3در تحقیقننی کننه سننوپاچت چننانزارن  

رابطنه کنارآیی بانکهنای تجناری در تایلنند، بنا رویکنرد        "عنوان

DEA " تجاری  تایلنند   بانک 83انجام شد،  به بررسی کارآیی

ها تحت روش تحلیل پوششی داده 2112تا  2113بین سالهای 

پرداخت. در این تحقیق یک ورودی )نهاده( تعداد پرسننل و دو  

خروجی )ستانده( درآمد بهره و سایر درآمندها بنرای محاسنبات    

DEA     در نظر گرفته شده است و از بازده ثابت بنه مقیناس در

 است. محاسبات کارآیی استفاده شده

با داده های مفقود  DEA( مدل 2112)4اسیرلیس و همکارانش

 بازه ای مطرح کردند. در    DEAشده را به عنوان یک مدل 

رویکرد پیشنهادی برآورد و ارزیابی واحد ها با داده های مفقنود  

  و واضح ممکن شده است.

و مندل هنای    DEA( سناختار مندل   2111)5یانگ و همکناران 

چند هدفه را مقایسه کرده اند و به این نتیجه دسنت یافتنه انند    

که ساختار دو مدل مشابه و یکی مکمل دیگری است. همچنین 

چند هدفه بر اساس محدودیت های مدل  DEAآنها مدل های 

DEA      یک هدفه ارائه کرده اند کنه در آن امکنان اعمنال نظنر

 وجود دارد. DMهای 

 مدل پیشنهادی .3

مدل پیشنهادی که بر اساس توسعه در مندل هنای پاینه ای    در 

تحلیل پوششی داده ها شکل گرفته است گام هنای زینر جهنت    

 ارزیابی هر یک از واحد ها طی می شود:
 : شناسایی واحد های تصمیم گیری8گام  

 : شناسایی ورودی ها و خروجی های مناسب2گام 

 و غیر ایده آل: تعریف و ایجاد واحد های مجازی ایده آل 3گام

 : محاسبه میزان کارایی واحد مجازی ایده آل4گام

 : محاسبه میزان کارایی واحد مجازی غیر ایده آل5گام

: محاسبه کارایی هر یک از واحد ها بر اساس کارایی واحد مجنازی اینده   2گام

 آل

: محاسبه کارایی هر یک از واحد ها بر اساس کارایی واحد مجنازی غینر   7گام

 ایده آل

 : تعیین نرخ کارایی نسبی هر یک از واحد ها1گام

 : رتبه بندی واحد ها بر اساس نرخ کارایی نسبی7گام

                                                           
2
 Walter et al 

3
 Supachet Chansarn 

4
 Smirlis et al 

5
 Yang et al 

. کاربرد مدل پیشنهادی در ارزیابی و رتبهه بنهدی    4

 نواحی گاز رسانی استان مازندران

با توجه به نظرات کارشناسان شرکت گاز استان مازندران معینار  

ابت، هزینه ها، تعداد پرسننل  های ورودی از قبیل دارایی های ث

و معیار های خروجی از قبینل تعنداد مصنرف کنننده، ظرفینت      

اشتراک پذیری، رضایتمندی مشترکین، رضایتمندی نمایندگان 

جامعه، پذیرش اشتراک، تعداد واحد مسکونی تحت پوشنش بنه   

 منظور ارزیابی عملکرد نواحی هفت گانه گازرسانی زیر مجموعه 

 رسانی ساری، بابل، آمل، قائمشهر، این شرکت)نواحی گاز

بهشهر، تنکنابن، نوشنهر( انتخنا  و در ادامنه بنر اسناس مندل        

 پیشنهادی ارزیابی واحد ها صورت پذیرفته است. 

 . نتهایج 5
نتایج بدست آمده از این پژوهش را به شنرح زینر منی تنوان خالصنه      

 نمود:
نواحی الف( ارزیابی عملکرد شر کت گاز استان مازندران با محوریت 

 گاز رسانی زیر مجموعه و رتبه بندی آنها بر اساس کارایی مطلو  

 ( می توان با الگو قرار دادن نواحی گاز رسانی کارا برای نواحی غیر 

کارا و مسئولین اجرایی به منظور افزایش کارایی و عملکرد بهینه آنها 

برنامه ریزی نمود بدین صورت که برای هر ناحیه ناکارا مقادیر 

مطلو  بصورت دقیق مشخص شود و در صورتی این نواحی می 

توانند به کارایی کامل دست یابند که میزان نهاده و ستانده خود را به 

 مقادیر تعیین شده تغییر دهند.

ج( با توجه به محدودیت های روش های ارزیابی موجود و عدم 

راهکار های  توانایی آنها در ارائه استاندارد های واقع بینانه و پیشنهاد

پیشنهادی می تواند به عنوان یک روش  DEAعملی بهبود، مدل 

 کارآمد که محدودیت های روش های موجود را ندارد تلقی شود.

 برای دستیابی به نتایج دقیق تر پیشنهاد های ذیل ارائه می شود:

( برای هماهنگی MIS( ایجاد سیستم های اطالعات مدیریتی)8

سهولت جمع آوری و دسترسی به اطالعات، سیستم های اطالعاتی و 

 تجزیه و تحلیل و استمرار ارزیابی های ادواری.

( استفاده از دیگر شاخص هایی که منعکس کننده اهم ویژگی های 2

واحد های ارزیابی شده بوده و بیان کننده ویژگی های کیفی آنها نیز 

 می باشند.
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Abstract: Prerequisites for a class of iterative 

solution of linear systems, there have been 

proposed methods of internal points. For 

donation methods, linear devices are 

symmetric and indefinite. The device can be 

reduced to a system of equations is normally 

recorded in the ledger. We show that the 

preconditions for normal equations, the 

equations are added to the device, while the 

reverse does not hold. This class is a pre-

condition near the linear programming 

solution when conditions are too bad to better. 

Preconditioned system can be reduced to a 

positive definite. Techniques developed for a 

relatively complex because of competing 

implementations of previous columns is 

unknown. The preconditioned conjugate 

gradient method used, and the Cholesky 

decomposition on the big issues - the scale is 

such that the approach compares favorably to 

the Cholesky decomposition non-zero 

elements is quite high. 

Keywords: Preconditioners for large-scale 

linear systems and linear programming from 

interior point methods 

1.  INTRODUCTION 

Linear programming (LP) is a mathematical method 

for optimizing a linear objective function (eg, maximize 

profit or minimize cost) under linear constraints is equal 

or unequal. LP problems are mainly two ways of 

displaying standard and convention Simplex method to 

solve linear programming problems through extreme 

points along the boundary of feasible and cost 

improvement in each iteration [1]. In the mid-1980s, were 

presented algorithms for linear programming, an optimal 

solution by moving the series are realizable. For this 

reason it is called an inner point method. In practice, these 

                                                           
1
 Corresponding  Author 

methods are comparable with the simplex method often 

leads to large problems, they are better than the simplex 

method. Each issue of the LP as a primary issue to be 

considered for this type of problem can be defined in a 

corresponding question. The problem is called the dual 

problem corresponding to the initial problem [2, 3]. 

2.  PREREQUISITES FOR A CLASS OF LINEAR SYSTEMS 

USING THE INTERNAL POINT 

Simplex method on the big issues, especially issues 

degeneration does not do well, while the inner part of such 

methods are therefore expected that the issue is under 

review by the degeneration of inner point of an algorithm 

better than the simplex method to function. The most 

important step is to compute an interior point method to 

solve the system 

(   
   )    

The interior point methods are implemented, usually 

the matrix    
   is as follows 

   
        

Splits, where L is a lower triangular square matrix, 

called Cholesky factor   
   , (   

   )    device, in this 

case can be solved, first the absolute bottom of the device 

     for y and then solve the upper triangular system is 

solved for d = y triangular devices above can be solved 

with O (  ) deliberate practice, the calculation of 

Cholesky factor to O(  ) (needing a good practice, but it 

depends heavily on the degree of sparseness (number of 

non-zero elements) L is so large-scale implementation of 

innovative methods to preserve the sparseness L used 

these initiatives include renewal arrangement of rows and 

columns, so that relatively sparse Cholesky factor    
    

is the class of the pre-conditions for iterative solution of 

linear systems have been proposed to exist within the 

method. For most of these methods, linear systems, 

symmetric and indefinite that the device can be reduced to 

a positive definite normal equations show any 

preconditions for normal equations, the normal equations, 

equivalent to the device can increase, while the reverse of 

this does not hold. This class is a pre-condition near the 

solution of linear programming problem when the devices 

are very bad situation better acts, preconditioned system 

can be reduced to a positive definite system developed 

techniques for implementing relatively complex 

competitive, previous set of columns is unknown because 

it is used to precondition the conjugate gradient technique 

and with Cholesky decomposition on problems with large 

scale so that the Cholesky decomposition approach 

includes many non-zero entries, has been compared 

favorably to the standard form of linear programming 

problem, consider: 

                                    
x>=o 

So that A is a matrix of m × m, and a and b and x are 

vectors of appropriate dimension column is proportional 
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So that y and m-vector of free variables and z,-n vector 

is a shortage of slots binary variable         is defined 

as     is reduced to the point of impossibility, Since 

Karmarkar [3] first-order polynomial time by interior 

point methods for linear programming offered there were 

many ways one of the most successful methods Pishgou 

reformer, is the method of Direct reformer soothsayer 

solving two linear system is obtained, first we calculate 

the multiplication Afin 

(
    

   
   

)(
  ̅
  ̅
  ̅

)   (

  
  
  

) 

So z = diay, X = diay (x) and the remainder with rd = 

rp = b-Ax are therefore searching for solutions of (4.3) by 

letting the central and C such              ̅    

that μ parameter vector all entries are a measured 

3.  PRACTICAL ASPECTS 

Duplicate method only needs to have access to the 
matrix-vector multiplication - matrix to calculate the 
area of a sustainable way that the direct use of the 
matrix multiplication to calculate the W = Kx offer 
matrix and can be considered any-n-dimensional 
vector x as x = Xr (v) + xN (v) written thus: 
 
            ( )      

    (  )        ( )      (  ) 
 
The Note (4.1) as            hollow space, and all the 
calculations that include specific index management 
features can easily be presented in a code you can see 
the first two non-zero elements in any of the parts are 
common the floating platforms do not require that 
they be added to the index without these 
considerations, we calculate KX some rounding errors 
will produce a total of zero   ( )      ( ).  
 
Most of these errors are sufficiently large in 
comparison with the other elements of X is the positive 
impact this will have been kept N floating point 
performance with this method. Another controversial 
aspect of marketing is the answer approximate 
solution to the original system can be easily pre-
conditions for the answer (A) marketing B is calculated 
so that the remainder is by 
 

(
  
  

)  (
        

        
)   

 
Sometimes soft error due to rounding error raised on 
machine ‖ ‖  ‖  ‖

  ‖  ‖
  prerequisite is a huge 

response and recovery and practical interior-point 
method can be big in the final iterations.  ̃  
   (  )(    ) way to reduce the calculation error 

and form a new approximate answer ) ̃و  ̃  ( which  ̃, 

 ̃            is the new answer will be wrong to 
assume that  ̃       ̅       is zero if the answer's 
a difference in at any time by ‖ ‖ higher than that of 

‖ ̅‖  ‖ ‖ timed we repeated this approach is defined 
in relation to the added device. 

A.  The first non-zero element 

For a description of the initiative say that the entry of 

the first row of column j j including the first non-zero 

element in row i column j of the set is sorted 

independently is symbolic in a set of ordered rules applied 

if at least one of the follow:  

 j columns, the first column is the input of the at least 

one row. 

The second column is column j of row i is the input 

and the input columns of the same row, first column, i 

input that has been provided to at least one other row in 

column j 

This set of rules to guarantee that the selected columns 

are symbolic independently but does not guarantee that all 

independent sovereign symbolic pillars have been found. 

B.  Disposal dependent rows 
In order to analyze the preconditions in practice, bound 

to the matrix A can not be a dependent row. The following 

procedure is dependent rows, and it begins before the 

inner point method discards. Technique used to find B can 

be used in columns arranged by grade. In addition, the 

lines that contain elements of a single column can be 

ignored in this analysis [5, 6]. Since these rows are not 

necessarily independent. This idea can be applied to the 

resulting matrix when there is a single column. So, all 

dependent rows are often less expensive. In fact, there is a 

similar problem with only inequality constraints. So that 

does not perform any analysis at all. This decomposition 

can be computed even more efficiently. Table shows a 

comparison between two approaches for the overall 

running time of the. Linear programming and data 

processing time in front of the entrance was calculated. 

Because they do not depend on the method adopted. All of 

the remaining time was calculated. Analytical approach to 

problem solving takes less overall time. Not surprising. 

Because the model was chosen is independent for this 

purpose. The purpose of this experiment was to 

demonstrate the kind of issues that the new approach is 

expected to do better. For example, things like that FIT2P 

FIT1P and dense columns.  
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 های شبه ثابت  بازده به مقیاس در حضور ورودی تعیین
 f_h_saljooghi@yahoo.com ػضَ ّیبت ػلوی گزٍُ ریبضی، داًطگبُ سیستبى ٍ بلَچستبى، فزاًک حسیي سادُ سلجَقی،

          rokhsane_yousefzehi@yahoo.com ،یستبى ٍ بلَچستبىداًطگبُ سریبضی،  ،داًطجَی کبرضٌبسی ارضذ*رخسبًِ یَسف سّی 

_______________________________________________________________________________________________ 

 چکیده:

ببسدُ بِ هقیبس  تؼییي تؼییي ببسدُ بِ هقیبس است. در ایي هقبلِ چگًَگی (DEAب)ّ ّبی تحلیل پَضطی دادُ ّبی هذل یکی اس قببلیت

ّوچٌیي در ایي هقبلِ  اًذ، هَرد بزرسی قزار خَاّین داد. ّبی ضبِ ثببت قزار گزفتِ را، کِ تحت تبثیز حضَر ٍرٍدی DEAّبی  در هذل

کِ بزای ایي هٌظَر ببیذ یک قیذ  ،گزدد ثببت ارائِ هی ّبی ضبِ ّبی جذیذی بزای ایجبد ببسدُ بِ هقیبس هتغیز در حضَر ٍرٍدی هذل

 اضبفی بِ هذل اٍلیِ اضبفِ ًوَد.

 ّبی ضبِ ثببت، ببسدُ بِ هقیبس دیّب، ٍرٍ تحلیل پَضطی دادُ لوبت کلیذی:ک

________________________________________________________________________________

                                                           

 *ارائو دىنده

 مقدمه.1 

تَسظ   CCR(، بب ارائِ هذل DEAّب) تحلیل پَضطی دادُ

تَسظ بٌکز ٍ  CCR، سپس هذل [1]چبرًشٍ ّوکبراى ابذاع ضذ

ّب ػالٍُ  ،  ایي هذل[2]گستزش یبفت BCC ّوکبراًص بِ هذل

ّب بِ دًٍَع کبرا ٍ ًبکبرا ، تَاًبیی تؼییي ًَع  بٌذی ٍاحذ بز عبقِ

دٍ دستِ ( را دارًذ. ببسدُ بِ هقیبس را در RTSببسدُ بِ هقیبس )

ایي کٌٌذ. در  عبقِ بٌذی هی (کبّطیٍ هتغیز)افشایطی یب  ببتث

، در ببسدُ بِ هقیبس ّبی ضبِ ثببت بِ بزرسی اثز ٍرٍدیهقبلِ 

ّبیی ّستٌذ  ٍرٍدی ،ثببت ّبی ضبِ کِ ایي ٍرٍدیپزداسین،  هی

اکثز ًیست.  DMUاختیبر هذیز کِ تؼییي هقذار آًْب در 

بزای هثبل در  ،ثببت ّستٌذ ّبی ضبِ هَسسبت دارای ٍرٍدی

تحت کٌتزل هذیز هذرسِ  ّب یک هذرسِ افشایص تؼذاد کالس

ًیست ٍ در ٍاقغ تصوین بزای ایجبد کالس جذیذ بِ ػْذُ ی 

ادارُ آهَسش ٍ پزٍرش ٍ در هزاتب ببالتز بز ػْذُ ی ٍسارت 

لذا تؼییي ببسدُ بِ هقیبس در  آهَسش ٍ پزٍرش هی ببضذ.

در ایي هقبلِ بِ ارائِ ّب السم است.  حضَر ایي ًَع اس ضبخص

 رٍضی جذیذ بِ ایي هٌظَر هی پزداسین.

 بازده به مقیاس تعیین روش استاندارد برای-2

ّب ٍ  ی بیي ٍرٍدی گیزی رابغِ بزای اًذاسRTSُ بِ هحبس

ٍاحذ فزض کٌیذ یک در یک سبختبر تَلیذ است.  ّب خزٍجی

 هقذار ٍرٍدی n  دارین کِ بب استفبدُ اس  (DMU) گیزًذُ تصوین

, x=(𝑥 ,𝑥 … . , 𝑥 ) m  خزٍجی y=(𝑦 , 𝑦 , … . , 𝑦 )   

ببیذ تغییزات هَرد ًیبس  ، RTSىبزای پیذا کزد .کٌذ تَلیذ هی

اًذاسُ  ،اًذ افشایص پیذا کزدُ ّب یسهبًی کِ ٍرٍد ،را ّب درخزٍجی

 ن.را بزابز صفز قزار دّی f(y,x)تَلیذ  ای کِ تببغ بِ گًَِ ،بگیزین

 ،اًذِ بسظ یبفت µّب در عَل ضؼبع  کٌین کِ ٍرٍدی فزض هی

   ،      𝜇𝑥 ) = 0 کٌین کِ ای پیذا هی را بِ گ𝛾ًَِ بٌببزایي 

f( 
بٌببزایي، بزای بذست آٍردى ببسدُ بِ هقیبس، ًسبتی اس هطتقبت  

 جشئی را در ًظز هی گیزین:

    
   𝛾

   𝜇
|
     

 
 𝛾

 𝜇
|
     

  
∑    

  
 
   

∑    
𝑦 

 
   

 

ٍرٍدی بزای هحبسبِ  هبّیت حبل فزض کٌیذ کِ هذل در

 :بِ صَرت سیز ببضذ hکبرایی ٍاحذ 

        : f(y,  𝑥)    .             ) 
 

ٍ رٍش بسظ دادُ ضذُ تَسظ اٍلتِ ٍ  DEAّبی  بب استفبدُ اس هذل

ت ، ببسدُ بِ هقیبس بب استفبدُ اس فزهَل سیز بذس [4]ّوکبراًص

 آیذ: هی

    =
  

     
 =[  

  
 

  ]
  

        (2) 

 ثابت ههای شب حضور ورودیبازده به مقیاس در تعیین -3

ّبی ثببت، ضبهل  ّب ػوَهب ػالٍُ بز ٍرٍدی ضزکتهحیظ 

در ایي بخص فبکتَرّبی . ّبی ضبِ ثببت ًیش ّستٌذ ٍرٍدی

سپس ببسدُ بِ کٌین ٍ  ی تَلیذ هؼزفی هی ثببت را در پزٍسِ ضبِ

هؼزفی آٍرین.  ّبی ضبِ ثببت بذست هی هقیبس را در حضَر ٍرٍدی

 ًیبسهٌذ ایي است کِ تؼزیفی ،ی تَلیذ ّبی ضبِ ثببت در پزٍسِ ٍرٍدی

در ًظز بگیزین. ابتذا بزدار ٍرٍدی را بِ  هتفبٍت اس تؼزیف اٍلیِ تببغ تَلیذ

( xبزدار اس هتغیزّبی ٍرٍدی ) nکٌین: اٍلیي هَلفِ یک  دٍ هَلفِ افزاس هی

 است. تببغ (Kثببت ) ضبِ ّبی اس ٍرٍدی بزدار   L است ٍ هَلفِ دٍم یک

ببسدُ بِ هقیبس را  تَاى  هی بٌببزایي ست.ا f(y,x,k)=0 تَلیذ بِ صَرت 

 :سبسی سیز استٌببط کزدMinبب تَجِ بِ هسئلِ 
          𝑦,   𝑥,  )         (3) 
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 2 

 

  [4]بسظ دادُ ضذُ تَسظ اٍلتِ ٍ ّوکبراًص  بب استفبدُ اس رٍش

 :تَاى بِ راحتی ًطبى داد هی

    [  
  

   ∑   
   

      
]
  

             4)  (                                                                                                      

∑      لبِ ٍسیلِ ی ػبه (4هؼبدلِ ) 𝑣 
   

کِ بِ اًذاسُ  ،   

 ضَد.  هتوبیش هی ((2اضبفِ ضذُ است اس هؼبدلِ    ) اییکبر

بزای تؼییي   𝑣حبل ّز دٍ هؼبدلِ سبختبر هطببِ دارًذ ٍبِ ّز 

≠ 𝑣است یب ًِ ) (    𝑣)آیب ببسدُ بِ هقیبس ثببت   ،ایٌکِ 0) 

در ایي  ، ببضذ    𝑣در ٍاقغ اگز کٌذ.  را ببسی هی اسبسیًقص 

 ٍ ببسدُ بِ هقیبس ثببت دارین. RTS=1صَرت 

کٌین کِ در چِ صَرت ببسدُ بِ هقیبس  خَاّین بزرسی  هی 

یک هتغیز آساد در    𝑣ایٌکِ  بِ افشایطی یب کبّطی دارین. بب تَجِ

لذا ػالهت کسز داخل بزاکت در  ،ًبهٌفی است  𝑣ػالهت است ٍ 

بستگی دارد. بٌببزایي دٍ حبلت سیز پیص    𝑣 ( بِ ػالهت4(هؼبدلِ
 :هی آیذ

   . 𝑣     

           
  
 

   ∑   
    

 
   

      [  
  
 

   ∑   
    

 
   

]
  

   

 ببسدُ بِ هقیبس کبّطی است            

  .    𝑣    
𝑣 

 

   ∑ 𝑣 
    

 
   

  

       

{
 
 

 
  )

𝑣 
 

   ∑ 𝑣 
    

 
   

   [  
𝑣 

 

   ∑ 𝑣 
    

 
   

]

  

  

 )
𝑣 

 

   ∑ 𝑣 
    

 
   

   [  
𝑣 

 

   ∑ 𝑣 
    

 
   

]

  

  

 

بِ  چَى ببسدُ بِ هقیبس کَچکتز اس صفز ضذُ، پس aدر حبلت 

بذیْی کَچکتز اس یک ًیش ّست ٍ لذا ببسدُ هقیبس کبّطی     عَر 

 .ببسدُ بِ هقیبس افشایطی است bدر حبلت    است.

تَاًین  ِ هسئلِ ای هیهی کٌین کِ بب حل کزدى چ بزرسیدر ایٌجب 

 ببسدُ بِ هقیبس افشایطی را ایجبد کٌین:

اگز  
  
 

   ∑   
    

 
   

ببضذ آًگبُ ببسدُ بِ هقیبس افشایطی    

 آیذ:  است، لذا بب استفبدُ اس ایي ضزط قیذ سیز بذست هی

𝑣 
 

   ∑ 𝑣 
    

 
   

   𝑣 
     ∑𝑣 

    

 

   

  

    ∑𝑣 
    

 

   

 𝑣 
    

بٌببزایي بب استفبدُ اس قیذ فَق، الگزاًژ هذل هضزبی در حضَر 

 ٍرٍدی ّبی ضبِ ثببت ػببرتست اس:

L=∑ 𝑣 
  

   𝑦   ∑ 𝑣 
  

       𝑣 -   ∑ 𝑣 
 𝑥     

   )    

  ∑   
 
     -∑ 𝑣 

  
   𝑦   ∑ 𝑣 

 𝑥  
 
    ∑ 𝑣 

  
       

𝑣 )+𝛾 (∑ 𝑣 
  

      +   𝑣 ) 

 

 

هی تَاى هسئلِ اٍلیِ را ببسیببی  ،بب استفبدُ اس هسئلِ الگزاًژ فَق
 :ًوَد

Min {    (1+𝛾 )  : ∑   
 
   𝑦   𝑦    

∑   
 
   𝑥     𝑥     ∑   

 
       

      𝛾 )   ∑   
 
    +𝛾   ,     ,    } 

(5) 

. کٌذ ی را ایجبد هیاست کِ ببسدُ بِ هقیبس افشایط هذلی( 5) ذله 

ببسدُ بِ هقیبس  ایجبدای بزای  تَاى هسئلِ هی ،هطببِ رًٍذ فَق

کِ ایي هسئلِ بب اضبفِ کزدى بذست آٍرد ، بِ صَرت سیز کبّطی

 DEAًتیجِ هی ضَد ( بِ دٍگبى تقزیب   aقیذ سیز )کِ اس 

 :بذست آهذُ است( 3)هسئلِ

𝑣 
     ∑𝑣 

    

 

   

   

Min {    (1-𝛾 )  : ∑   
 
   𝑦   𝑦    

∑   
 
   𝑥     𝑥     ∑   

 
       

      𝛾 )   ∑   
 
    -𝛾   ,     ,    } 

 

 گیری نتیجه -4

 ّذف اصلی ایي هقبلِ، تؼزیف هفَْم ببسدُ بِ هقیبس در هحیغی

ثببت است، هب در ایي هقبلِ ًطبى دادین کِ  ّبی ضبِ بب ٍرٍدیّوزاُ 

بسی رٍی ببسدُ بِ هقیبس ثببت ّبی ضبِ ثببت اثز اس هؼزفی ٍرٍدی

بِ هقیبس افشایطی  بزای ایجبد ببسدُ ٍلی ًطبى دادین کِ ،گذارد ًوی

یب کبّطی السم است تب ػالٍُ بز قیَد اصلی هسئلِ،  قیذ دیگزی ًیش 

 کٌین.بِ هسئلِ اضبفِ 
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 ها در تحلیل پوششی داده
  f_h_saljooghi@yahoo.comػضَ ّیبت ػلوی گزٍُ ریبضی، داًطگبُ سیستبى ٍ ثلَچستبى، فزاًک حسیي سادُ سلجَلی،

  rokhsane_yousefzehi@yahoo.comسیستبى ٍ ثلَچستبى،داًطگبُ ،داًطجَی کبرضٌبسی ارضذ ریبضی،*رخسبًِ یَسف سّی

_______________________________________________________________________________________________ 

یکی اس هؼیبرّبی هْن در سبختبر تَلیذ، ثبسدُ ثِ همیبس است. در ایي همبلِ چگًَگی تؼییي ثبسدُ ثِ همیبس را  در یک هحیط  :چکیده

ضَد، هَرد ثزرسی  تؼییي هی DMUضذُ تَسط یک هزجغ ثبالتز  ثزای ّز  َاًیي هطخصّب تحت ل هٌذ، کِ در آى همبدیز ضبخص لبًَى

هٌذ، تبثیز لیذ  ّبی لبًَى دّین کِ در تؼییي ثبسدُ ثِ همیبس ثبثت یب هتغیز در حضَر ضبخص چٌیي ًطبى هی لزار خَاّین داد. ّن

کِ ّبی جذیذی، ثزای ثذست آٍردى ثبسدُ ثِ همیبس ثبثت یب هتغیز ارائِ ضذُ است  هحذة تغییز خَاّذ کزد، لذا در ایي همبلِ هذل

 کٌٌذ. هٌذ را فزاّن هی اهکبى ارسیبثی ثبسدُ ثِ همیبس در هحیط لبًَى

 هٌذی لبًَىکلوبت کلیذی: تحلیل پَضطی دادُ ّب، ثبسدُ ثِ همیبس، 
________________________________________________________________________________

                                                           

 *ارائو دىنده

 مقدمه.1

تَسط چبرًش ٍ   CCR(، ثب ارائِ هذل DEAّب) تحلیل پَضطی دادُ

ٍ  زتَسط ثٌک CCR، سپس هذل [1]ّوکبراى اثذاع ضذ

 ّب ػالٍُ ثز ایي هذل. [2]گستزش یبفتBCC  ّوکبراًص ثِ هذل

 گیزًذُ، ثِ دٍ ًَع کبرا ٍ ًبکبرا  ثٌذی ٍاحذّبی تصوین طجمِ

. را ًیش دارًذ (RTSکزدى ًَع ثبسدُ ثِ همیبس ) هطخص تَاًبیی 

ایطی یب کبّطی( افشدستِ ثبثت ٍ هتغیز) دٍثبسدُ ثِ همیبس را در 

ّبی  ثِ ثزرسی اثز ضبخصایي همبلِ در کٌٌذ.  طجمِ ثٌذی هی

 هٌذ، ّبی لبًَى . ضبخصپزداسین س هیدر ثبسدُ ثِ همیب هٌذ لبًَى

هٌذی  ای کِ اثز لبًَى کٌٌذ، ثِ گًَِ هحذٍدیت ّبیی را ایجبد هی

اثز  ّب، ثشرگتز یب هسبٍیDMUتزکیت هحذة کل 

در ایي همبلِ ًطبى  تحت ثزرسی ثبضذ. DMUهٌذی لبًَى

هٌذی در پزٍسِ تَلیذ تبثیز اسبسی ثز  دّین کِ هؼزفی لبًَى هی

 همیبس خَاّذ  داضت. تؼییي  ثبسدُ ثِ

 روش استاندارد برای تعیین  بازده به مقیاس 2.

ّب ٍ  ی ثیي ٍرٍدی گیزی راثطِ ثزای اًذاسRTSُ جِ هحبس

ٍاحذ فزض کٌیذ یک در یک سبختبر تَلیذ است.  ّب خزٍجی

 همذار ٍرٍدیn دارین کِ ثب استفبدُ اس  (DMU) گیزًذُ تصوین

, x=(𝑥 ,𝑥 … . , 𝑥 ) m  خزٍجی y=(𝑦 , 𝑦 , … . , 𝑦 )   

ثبیذ تغییرزات هرَرد ًیربس     ، RTSىثزای پیذا کزد .کٌذ تَلیذ هی

اًرذاسُ   ،اًذ افشایص پیذا کزدُ ّب یسهبًی کِ ٍرٍد ،را ّب درخزٍجی

 ن.را ثزاثز صفز لزار دّی f(y,x)تَلیذ  ای کِ تبثغ ثِ گًَِ ،ثگیزین

 

 ،اًذِ ثسط یبفت µّب در طَل ضؼبع  کِ ٍرٍدی کٌین فزض هی

 )𝜇𝑥 ) =0      ،   f کٌین کِ ای پیذا هی را ثِ گ𝛾ًَِ ثٌبثزایي 

 ثٌبثزایي، ثزای ثذست آٍردى ثبسدُ ثِ همیبس، ًسجتی اس 

 هطتمبت جشئی را در ًظز هی گیزین:

    
   𝛾

   𝜇
|
     

 
 𝛾

 𝜇
|
     

  
∑    

  
 
   

∑    
𝑦 

 
   

 

ٍرٍدی ثزای هحبسجِ  هبّیت حبل فزض کٌیذ کِ هذل در

 :ثِ صَرت سیز ثبضذ hکبرایی ٍاحذ 

        : f(y,  𝑥)    .             ) 
 

ٍ رٍش ثسط دادُ ضذُ تَسط اٍلتِ ٍ  DEAّبی  ثب استفبدُ اس هذل

ثذست  سیز همیبس ثب استفبدُ اس فزهَل، ثبسدُ ثِ  [4]ّوکبراًص

=      (              2آیذ:               ) هی
  

     
 =  [  

  
 

  ]
  

 

 مند قانونبازده به مقیاس در محیط . 3

 ،تؼذاد کوی اس تصویوبتی کِ در یک ضزکت گزفتِ هی ضًَذ

 ،گذاری ثذٍى هذاخلِ لَاًیي ّستٌذ. هذاخلِ دٍلت اس طزیك لبًَى

ّب را رٍی رفتبر  ای اس لیَد ٍ هحذٍدیت ثِ ٍضَح هجوَػِ

ثٌبثزایي ضزٍری است کِ  دّذ.  گیزی ًطبى هی ٍاحذّبی تصوین

گذاری رٍی رفتبر یک ضزکت را ثطٌبسین تب  اثز لبًَى ،لبدر ثبضین

بثغ تن. ثتَاًین ثبسدُ ثِ همیبس آى را ثِ طَر صحیح اًذاسُ ثگیزی

ًطبى هی دّین کِ در   0=(y,x,k,r)  را ثب   هٌذ لبًَىَلیذت

 kثزدار هتغیزّبی ٍرٍدی ٍ  x ثزدار هتغیزّبی خزٍجی، yآى 

 گذاری لبًَىدٌّذُ  ًطبى  rّبی ضجِ ثبثت ٍ ٍرٍدیی ُ دٌّذ ًطبى
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ثزای ایٌکِ رًٍذ هحبسجِ ثبسدُ ثِ همیبس را ضزٍع کٌین ثبضذ.  هی

 ّب را تؼزیف کٌین. ِ ًیبس است تب ثؼضی اس هجوَػ

 :تؼزیف استبًذارد هجوَػِ اهکبى تَلیذ ثِ صَرت سیز است
S(y,x,k) = {(y,x,k) : (y,x,k(  ضذًی است { 

 : هٌذ است هزحلِ ثؼذ تؼزیف هجوَػِ لبًَى 

R(y.x,k,r)= {(y,x,k):(y,x,k( ضذًی است  r  تحت لبًَى تؼزیف ضذُ رٍی} 

 .استهٌذ لبًَىثزدار هتغیزّبی r  کِ 

اس تمبطغ هجوَػِ اهکبى تَلیذ ٍ هٌذ لبًَىهجوَػِ اهکبى تَلیذ 

 ثزای ضٌبختي ثبسدُ ثِ همیبس .آیذ ثذست هی هٌذ لبًَىهجوَػِ 

 کٌین: ثِ صَرت سیز ػول هی هٌذ در یک هحیط لبًَى

 :هسئلِ ثْیٌِ سبسی سیز را حل کزدُ تب کبرایی ثذست آیذ

                (y,  x,k,r)                             (3)                

 ثٌبثزایي خَاّین داضت:

           
  ∑   

     ∑   
  

      
 
   

∑  
 
  

      
=[  

   ∑   
    

 
   

   ∑   
  

      
]

  

(4) 

ایي تؼزیف ثبسدُ ثِ همیبس اس هؼبدالت دٍ ثخص لجل هتفبٍت 

.ست لبًَى اججبری ًیسهبًی کِ .است  𝑣    در حبلت کلی 

∑ لیذهحذةسهبًی کِ    
 
هذل  ٍجَد ًذارد، در هسئلِ 1 =   

CCR  ذ در هسئلِ یثب ثبسدُ یِ همیبس ثبثت دارین ٍ سهبًی کِ ایي ل

آٍرین،  ثب ثبسدُ ثِ همیبس هتغیز ثِ دست هی  BCCٍجَد دارد هذل 

درست  ،هَجَد استاهب ایي هَضَع سهبًی کِ لبًَى در هسئلِ 

 ،ًیستدر هسئلِ هطوَل  در حمیمت سهبًی کِ لیذ هحذةت. ًیس

اهب ػجبرت لبًَى ّوچٌبى در  ،ضَد حذف هی (4)اس هؼبدلِ 

اکٌَى  ثزاثز ثب یک ضَد.  RTSضَد کِ  هسئلِ ٍجَد دارد ٍ هبًغ هی

سَالی کِ پیص هی آیذ ایي است کِ، ثزای ایجبد ثبسدُ ثِ همیبس 

 ثبثت ،افشایطی یب کبّطی چِ هسئلِ ای ثبیذ حل ضَد؟

     یذثب( 4)هؼبدلِ  در،ثبثت ضَدRTS اگز لزار است 

𝑣   ∑ 𝑣 
    

 
 ثبضذ، ثب استفبدُ اس ایي ًتیجِ ٍ جبًطیي   

ٍ ًَضتي الگزاًژ  ( 3هسئلِ) DEA تمزیتبى کزدى در هسئلِ دٍگ

 آى دارین:

L =∑ 𝑣 
  

   𝑦   ∑ 𝑣 
  

         (∑ 𝑣 
 𝑥     

   )-

∑   
 
   (∑ 𝑣 

  
   𝑦   ∑ 𝑣 

 𝑥  
 
    

∑ 𝑣 
  

      +∑ 𝑣 
      

 
      ] ) 

 .ثبسیبثی ًوَد هی تَاى هسئلِ اٍلیِ را اس الگزاًژش

ٍ در  ًتیجِ ثزای ثبسدُ ثِ  در ایٌجب حبلت ّبی هختلفی کِ ثزای

 :میبس رخ هی دّذ را ثزرسی هی کٌینه

 . 𝑣   ⇒
   ∑   

    
 
   

   ∑   
  

      
  ⇒
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   ∑   
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ثبسدُ ثِ همیبس کبّطی   

 )
   ∑   

    
 
   

   ∑   
  

      
  ⇒ [  

   ∑   
    

 
   

   ∑   
  

      
]

  

ثبسدُ ثِ همیبس افشایطی   

 

 

 
هی تَاى لیَدی ثزای  a  ٍb، هتٌبظز ثب 1ثٌبثزایي در حبلت 

 ایجبد ثبسدُ ثِ همیبس افشایطی یب کبّطی ثِ دست آٍرد:

   ∑ 𝑣 
  

      -𝑣  ∑ 𝑣 
      

 
  لیذ هتٌبظز ثب     

𝑣  ∑ 𝑣 
    

 
       ∑ 𝑣 

  
 لیذ هتٌبظز ثب          

، ثِ  bکِ ثب اضبفِ کزدى لیذ هتٌبظز ثب را الگزاًژ هسئلِ ای

  ًَیسین هی ،(  ثذست آهذ3ُهسئلِ)  DEAبى تمزیت دٍگهسئلِ 

L=∑ 𝑣 
  

   𝑦   ∑ 𝑣 
  

       ∑ 𝑣 
       

 
   𝑣  

   ∑ 𝑣 
 𝑥     

   )+∑   
 
   (  ∑ 𝑣 

  
   𝑦   

∑ 𝑣 
       

 
   ∑ 𝑣 

 𝑥  
 
    ∑ 𝑣 

  
       𝑣 )   𝛾  𝑣  

∑ 𝑣 
    

 
       ∑ 𝑣 

  
      ) 

تَاى  هی کٌذ، راکِ ثبسدُ ثِ همیبس افشایطی ایجبد هی هسئلِ اٍلیِ

اس الگزاًژش ثبسیبثی ًوَد.طجك رًٍذ فَق ثب اضبفِ کزدى لیذ 

هسئلِ ای ، (3هسئلِ)  DEAبى تمزیتدٍگ ثِ هسئلِ a  هتٌبظز ثب 

کِ ثبسدُ ثِ همیبس کبّطی را ایجبد  ،آیذ ثِ صَرت سیز ثذست هی

 کٌذ: هی

Min{  (1-𝛾 )  ∑   
 
   𝑦   𝑦   ∑   

 
   𝑥   

  𝑥      ∑   
 
             𝛾 )    

∑   
 
             𝛾 )  ∑   

 
   -𝛾   ,     ,   }             

 گیری نتیجه -4
ّذف اصلی ایي همبلِ، تؼزیف هفَْم ثبسدُ ثِ همیبس در 

هٌذ است، هب در ایي همبلِ  ّبی لبًَ ّوزاُ ثب ضبخص هحیطی

دّذ.  ًطبى دادین کِ هؼزفی لبًَى، هبّیت هسئلِ را تغییز هی

تَاًذ  ثِ طَر ٍاضح ًطبى دادُ ضذ کِ ثبسدُ ثِ همیبس ثبثت ًوی

∑ثِ سبدگی ثب حذف لیذ    
 
ثزای ایجبد  ثذست آیذ ٍ  1=   

ثِ همیبس افشایطی یب کبّطی السم است تب ػالٍُ ثز لیَد  ثبسدُ

 اصلی هسئلِ،  لیذ دیگزی ًیش ثِ هسئلِ اضبفِ کٌین. 
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429-444, 1978. 
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4. P. Ouellette, J. Quesned, S. Vigeant, “Measuring return to scale in DEA 

models when the firm is regulated,” European Journal of Operational Research, 

vol. 220, pp. 571-576, 2012.        
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فازی ظرفیت رئوس با فازی ه�های شب در ماکسیمم جریان بررس

ailarkasalkheh@yahoo.com شاهرود، اه دانش ،* کسلخه آیلر

srahimi@shahroodut.ac.ir شاهرود، اه دانش ،* شعرباف رحیم صادق دکتر

( علم هيأت عضو ارشد، كارشناس دانشجوی )

ظرفیت دارای نیز ه شب رئوس کما�ن�ها، بر عالوه که حالت در ماکسیمم جریان مساله�ی حل روش مقاله این در یده: چ
است. شده ارائه آن برای مدل�بندی ی و شده بیان باشند، فازی

رئوسفازی. با مساله مدل�بندی فازی، جریان فازی، ظرفیت رئوسبا فازی، ه شب فازی، ماکسیمم جریان کلماتکلیدی:

ی بخش

فازی ه شب تعریف
کمان هر دارای G̃ = (V, Ẽ) همبند جهت�دار گراف

اگر: گویند، فازی ه�ی شب ی را فازی ظرفیت با
به صفر ورودی جریان درجه� با راس دارای (الف):
خروج جریان درجه� با راس دارای همچنین و s منبع نام

باشد. t مقصد نام به صفر
دارد وجود نامنف حقیق اعداد به Ẽ از تابع (ب):

�دهد. م اختصاص فازی ظرفیت کمان هر به که
فازی جریان تعریف

مقصد راس و s مبدا راس با ه شب در f̃ فازی جریان
مجموعه روی که است تابع ،{c̃} کمان ظرفیت�های و t

�شود: م تعریف زیر صورت به E کمان�های
٠ ≤ f̃(e) ≤ c̃(e)∑

(x,y)∈E

f̃(x, y) =
∑

(y,x)∈E

f̃(y, x), ∀x ̸= s, t

مقدمه

و جریان مقادیر کمان�ها، ظرفیت انتقال ه� شب ی در
شرایط مانند عوامل به است ن مم انتقال، هزینه�های
، ترافی ازدحام ه، شب در اضطراری شرایط ، هوای و آب
مانند ر دی پیش�بین غیرقابل عوامل از بعض و تعمیرات
ه شب عناصر به عوارضمربوط بنزین، قیمت در تغییرات
که دارد وجود احتمال این بنابراین باشد. داشته بست
به ه شب در ماکسیمم جریان بالطبع و ه شب در جریان
�توان م حالت این در نباشد. اندازه�گیری قابل درست
مساله�ی نمود. مطرح را فازی انتقال ه�های شب بحث
کیم توسط بار اولین فازی ه�های شب در ماکسیمم جریان
این همچنین شد[١]. بیان ١٩٨٢ سال در ١ رئوش و
استفاده با ٣ کائور و ٢ کومار توسط ٢٠١٠ سال در موضوع
است[٢]. شده داده توسعه فازی خط برنامه�ریزی از

١Kim and Roush
٢Amit Kumar
٣Manjot Kaur

١

306



سه بخش

فازی ظرفیت با راس ماکسیمم جریان مدل�بندی
فازی ه�های شب روی ماکسیمم جریان یافتن مساله�ی

کرد: فرمول�بندی زیر صورت به �توان م را
f̃ ′ =

∑
v∈V :(s,v)∈E

f̃(s,v) =
∑

v∈V :(v,t)∈E

f̃(v,t) → max,

∑
(i,j)∈E

f̃ij −
∑

(j,i)∈E

f̃ji =


f̃ ′, i = s,

−f̃ ′, i = t,

٠̃, ∀i ̸= s, t,

٠̃ ≤ f̃ij ≤ c̃ij , ∀(i, j) ∈ E,∑
(j,i)∈Ẽ

f̃ji ≤ c̃i ∀i ∈ Ṽ − {s, t}.

در عبوری جریان فازی مقدار f̃ij باال، رابطه�ی در
ه؛ شب در ماکسیمم جریان مقدار f̃ ′ ,i)؛ j) کمان امتداد
به فازی، عدد ٠̃ کمان؛ ظرفیت c̃ij مقصد؛ t منبع؛ s

�باشد. م جریان وجود عدم نشان�دهنده�ی عنوان

نتایج

فازی ه�های شب در ماکسیمم جریان مساله� ما مقاله این در
استفاده با مدل حل نمودیم. مدل�بندی را راس ظرفیت با

است. شده مطالعه نیز فازی خط برنامه�ریزی از

مراجع
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دو بخش

فازی ظرفیت رئوس با ه شب در جریان بررس

نظر در را حالت �توان م ماکسیمم جریان مساله برای
ظرفیت دارای کمان�ها ه این بر عالوه آن در که گرفت
باشند. فازی ظرفیت دارای نیز گراف رئوس باشند، فازی
ظرفیت و f̃ فازی جریان و G̃ = (Ṽ , Ẽ)فازی گراف برای

�نماید. م تغییر زیر صورت به مساله c̃ فازی

c̃i ≥ ٠ ظرفیت ی i ∈ Ṽ − {s, t} راس هر
ظرفیت محدودیت مقصد و مبدا که �شود م فرض دارد.

�توانیم م باشند داشته ظرفیت که بخواهیم اگر ندارند؛
برای و باشد مبدا s جای به که کنیم اضافه s′ راس ی
سپس و کنیم اضافه t′ راس ی tراس جای به نیز مقصد
کمان برای را t ظرفیت و (s′, s) کمان برای را s ظرفیت
را راس ظرفیت بدون گراف ی یریم. ب نظر در (t, t′)

c̃i = ∞ ،i راس هر برای آن در که خاص نمونه �توان م
گرفت. نظر در است،

�یابد: م تغییر زیر صورت به جریان تعریف بنابراین

شرایط در اگر گویند جریان ی را f̃ : Ẽ → R تابع
کند: صدق ∑زیر

(i,j)∈Ẽ

f̃ij −
∑

(j,i)∈Ẽ

f̃ji = ٠ ∀i ∈ Ṽ − {s, t}

٠ ≤ f̃ij ≤ c̃ij ∀(i, j) ∈ Ẽ,∑
(j,i)∈Ẽ

f̃ji ≤ c̃i ∀i ∈ Ṽ − {s, t}

یعن �باشد. م راس ظرفیت محدودیت آخری شرط
مساوی یا کمتر همواره vi راس به ورودی جریان مقدار

�باشد. م c̃i یعن Ṽi راس ظرفیت

با i راس هر �توان م رئوس فازی ظرفیت حذف برای
نمود. زین جای i′′ و i′ راس دو با را c̃i متناه ظرفیت
�شوند م i′ وارد اکنون �شده�اند م i وارد که کمان�های
خارج i′′ از اکنون �شده�اند م خارج i از که کمان�های و
به i′ از c̃i ظرفیت با جدید کمان ی همچنین �شوند. م

�شود. م اضافه i′′

٢
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  مسایل کنترل بهینه حل روش عددی کارا برای 

   kamyar_72000@yahoo.com،شیخ بهایی، دانشگاه ریاضی دانشکده علومدانشجوی کارشناسی ارشد ، *کامیار نجومی    

 somayeh.najafi1986@yahoo.com ریاضی، دانشگاه شیخ بهایی، دانشکده علومدانشجوی کارشناسی ارشد  ،سمیه نجفی     

 a_amiri53@yahoo.com ،واحد تالش ، دانشگاه آزاد اسالمیعضو هیأت علمی ،اکبر امیری     

 mirzakhanirezvan@gmail.com ریاضی، دانشگاه شیخ بهایی، دانشکده علومدانشجوی کارشناسی ارشد  ،رضوان میرزاخانی     
ه یک روش عددی کارا برای حل مسائل کنترل بهینه معادالت با مشتقات پاره ای است. الزم به هدف ارای هدر این مقال چکیده:

روش گرادیان ذکر است که مفاهیم پایه ای مورد نیاز برای مسائل کنترل بهینه معادالت با مشتقات پاره ای ارائه گردیده است. 

 ست. نتایج عددی برای نشان دادن کارایی روش ارائه گردیده است.ل کنترل بهینه به کار گرفته شده ای، برای مسامزدوج

کنترل بهینه، معادالت با مشتقات پاره ای، گرادیان مزدوج، پیش شرط سازی کلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده

 

  مقدمه   .1

نظریه ریاضی کنترل بهینه در چند دهه اخیر سرعت رشد قابل 

توجهی به خود گرفته استت کته بته شتاخه مهتم و مجزایتی از       

اضتتیات کتتاربردی تبتتدیل شتتده استتت. اکنتتون ایتتن نظریتته   ری

کاربردهای فراوانی در مهندستی هوانتوردی، مکانیتک ستیاالت،     

 رد.ااقتصاد، پزشکی و... د

متورد   nدر ابتدا حل مسائل کنترل بهینه در فضای اقلیدسی

 براساس برنامه بررسی قرار گرفت. از جمله محققانی چون بلمن

ریزی پویا به حل این مسائل پرداخت و در ادامه پنتریتاگین بتا   

حساب تغییرات که به ماکزیمم سازی تابعک ها که روشی برای 

، ارائته نمتود کته بته ا تل      nمسائل کنترل بهینه در فضتای 

 .[3]ماکزیمم پنتریاگین معروف است

بسیار حائز اهمیت یکی از روش های عددی که در بهینه سازی 

است، روش گرادیان مزدوج است که اخیترا  بترای حتل مستائل     

 .[2,5,6,8]کنترل بهینه به کار گرفته شده است

 

 فرآیند کار .  2

در حالت کلی، در بهینه سازی بتا بعتد متنتاهی، انتظتار وجتود      

جواب یکتا دور از انتظار است، مگتر اینکته تتابد هتدف، تتابعی      

با توجه به ویژگی های تابعک هدف متورد   محدب باشد. بنابراین

نظر، مسائل کنترل بهینه اغلب به دو دسته ی مسائل محتدب و  

 کمکی تابد معرفی بادر ادامه  مسائل نامحدب تقسیم می شوند.

متغیر سه به که , ,y u p   وابسته است، تابد الگرانژی نامیتده

را براستتاس  متتی شتتود، متتی تتتوان شتترایی سیستتتم بهینگتتی  

متغیرهتتای گرادیانهتتای تتتابد الگرانتتژ و نستتبت بتته , ,y u p 

 کنترلتی،  محدودیت های از کالس خا ی برای بازنویسی کرد.

شتوند، متی ختواهیم     متی  نامیتده  ای جعبه محدودیت های که

 بته  کته  کنتیم،  استتنتاج  را اول مرتبته  بهینگتی  الزم شترایی 

شرایی K - K -Tستس  محتدودیت هتای     .است معروف 

الگرانتژ   تابد گستترش یافتته   جزئی گرادیانهای براساس کنترل

 شوند. می بندی فرمول

 

 روش گرادیان مزدوج.  3

روش گرادیان مزدوج، یک روش تکراری شتناخته شتده و قابتل    

=Axاطمینتتان بتترای حتتل دستتتگاه  bاستتت کتته در آنA 

ماتریسی متقارن و معین مثبتت استت. روش گرادیتان متزدوج،     

روشی با جهت های مزدوج است که با ویژگتی هتای ختادر در    

تولید مجموعه بردارهای مزدوج آن، که این ویژگی جالب توجته  

موجب شده است که روش فوق حافظه کمتری بترای ذخیتره و   

  محاسبات نیاز داشته باشد.

 بترای  متزدوج  گرادیانهتای  روش از استتفاده  امکتان  همچنتین 

 اینصتورت  در دارد، وجود شده سازی شرط پیش های سیستم

 .نامند می شده سازی پیششرط مزدوج گرادیانهای را روش آن

 مثبتت  معتین  و متقتارن  ستاز  شترط  پتیش  یک از اینجا در

 استفاده می شود.

 

 روش عمومی نیوتن  3.1

بتتته دستتتت آوردن سیستتتتم نیتتتوتن کتتته از     دربتتتاره ی  

شرایی K - K -T به دست می آید، به طور خال ه 
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تابعتک هتدف کتاهش     Ĵکنیم. فرض کنیدمیتوضیحاتی ارائه 

و متتاتری  هستتیان را  Jˆیافتتته باشتتد، گرادیتتان آن را بتتا   

2با ˆ J .نمایش خواهیم دادauوbu  را به ترتیب کران پایین و

کران باالی کنترل است، دقت کنید کته معادلته تغییریغتغییتر    

اول( برابر خواهد بود بتا  ˆ J,u -u کنتترل   u، کته در آن 0

 .متعلق به مجموعه کنترل های شدنی است uبهینه و

 

Kپیش شرط سازی سیستم های  . 4 - K - T 

نقتتتتتل شتتتتتده استتتتتت ر                         [4]و  [1]عبتتتتتارت زیتتتتتر از 

ضریب همگرایی روش هتای تکتراری بته ویژگتی هتای طیفتی       

، بستگی دارد. بنابراین ممکن است تالش شتود  ماتری  ضرایب

یک سیستم خطی به مسئله ای با جواب معادل ولی بتا ویژگتی   

های طیفی بسیار بهتتر تبتدیل شتود. یتک پتیش شترط ستاز،        

 ماتریسی است که چنین تبدیلی را انجام می دهد.

 

 مسأله کنترل بهینه با محدودیت روی کنترل  4.1

بهینه با محدودیت های نقطه به  ابتدا می خواهیم مسأله کنترل

 نقطه روی کنترل را حل کنیم. مسأله زیر را در نظر بگیریدر

 

   

 CC




 

2 2

2 2

d L Ω L Ω

n

a b

1 ν
Minimize y - y + u

2 2

-Δy+ y= u in Ω
s.t.

y = 0 on Γ

and u u u a.e.in Ω

 

مشتق نرمال روی  nپارامتر هزینه کنترل،ν>0در اینجا،

به ترتیب کران های باالیی و پایینی برای متغیر  buوauمرز،

هستند. سیستم مرتبه اول شرایی بهینگی الزم وکافی  uکنترل

برای CC [9]به  ورت زیر بیان می شود. 

 

   

 

 

       0, c 0, c 0



 



      

d n

n

b a

-Δp+ p= - y - y in Ω, p= 0 on Γ, 1- 4.A

u - p+ = 0 a.e. in Ω, 1- 4.B

-Δy+ y= u in Ω, y = 0 on Γ, 1- 4.C

- max u - u min u - u a.e. in Ω. 1- 4.D

 

 

 

 

 

 

Cبرای هر در 0< 1- 4،p،نشان دهنده وضیعت الحاقی 

ضریب الگرانژ متناظر با محدودیت های کنترل است. دقت 

کنید که، معادله 1- 4.Dمعادل دو سیستم مکمل زیر استر 

 

 
 

 

0 , 0, 0,

0 , 0, 0.

 

 

    

    

b b

a a

u - u u - u

u - u u - u
 

 

متتی دانتتیم کتته 1- در ویژگتتی دیفرانستتیل پتتییری نیتتوتن،  4

=νحداقل برای c بنابراین روش نیوتن تعمتیم  [7] دق کند .

یافته می تواند بکار رود. در اینجا با حل گام های نیوتن تعمتیم  

 ا حل می کنیم.یافته پیش شرط سازی شده مسأله ر
 

 . نتـایج 5

. روش گرادیان های مزدوج پیش شرط ستازی شتده، روشتی    1

بسیار کارا برای حل مسائل کنترل بهینته استت و بعتالوه قابتل     

 توسعه و بهسازی است.

. پیش شرط سازها در افزایش کارایی و سرعت حل روش های 2

 تکراری نقش کلیدی ایفا می کنند.
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 محدودیتبا  جریانی کارگاه یبند مسأله زمان برای یابتکار ارائه مدل

   توقف عدم
 V.riahi@sutech.ac.ir، ، دانشگاه صنعتی شیرازمهندسی صنایع کارشناسی ارشد،وحید ریاحی

 M.mohammadrezaee@sutech.ac.ir کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شیراز، ،*هدی محمد رضاییم

های فراابتکاری،  رو بر پایه الگوریتم است از این NP-hardتوقف یک مساله  کارگاهی با محدودیت عدم بندی جریان مساله زمان چکیده:

ها برای یافتن جواب اولیه و یا محاسبه تابع هدف از  برای حل این مساله پیشنهاد شده است. در غالب این الگوریتمهای متعددی  روش

ابتکاری برای یافتن دو تابع هدف  مدلگوپتا استفاده می شود. در این مقاله یک  و NEHهای ابتکاری پایه نظیر الگوریتم  الگوریتم

های موجود  مدلتوقف ارائه شده است، که دارای پیچیدگی به مراتب کمتری از سایر  با محدودیت عدمکارگاهی  جریانپرکاربرد در مساله 

 های فراابتکاری استفاده نمود. توان در سایر روش ابتکاری می مدلاز این  .باشد می

  ابتکاری مدل، توقف عدممحدودیت کارگاه جریانی،  کلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده

 

  مقدمه .1

 های روش در امروزه که است مسائلی جمله از بندیزمان

رشد روز افزون علم  است گرفته قرار زیادی توجه مورد مدیریتی

 اتیعمل یو توال یبند به زمان شتریهرچه ب ازیو صنعت باعث ن

و  یخدمات یها ستمیو کاربرد آن در س یشده است. گستردگ

جرات  طوری که به به است علم دامن زده نیبه رشد ا زین یصنعت

های  بندی یکی از مهمترین شاخه توان گفت علم زمان می

از  یا شاخه یکارگاه نایجرباشد.  عملیات می در   تحقیق

 نیدر ا یادیاست که هرساله  مقاالت ز اتیعمل یبند زمان

مشخص  یکارگاه انی. در مسائل جررسد یچاپ م به نهیزم

و توسط چه  یدر چه زمان یستیشود که هر محصول با یم

کردن  نهیمسائل هدف کم نیشود. در اغلب ا دیتول ینیماش

است. دیتول اتیزمان کل عمل

در  یبند و زمان یتوال نییمقاله، تع نیدر ا یمسأله مورد بررس

که  باشد یعدم توقف م محدودیتبا  یکارگاه انیجر طیمح کی

 [1]کاندراجایدارد. هال و سر یواقع یایدر دن یا کاربرد گسترده

توقف در  عدم تیبا محدود یبند از حوزه مسائل زمان ییها  نمونه

عمده به وجود آمدن  لیو دال شمارند یرا بر م یجهان واقع

وجود  عدم ایو کمبود و  دیتول یتوقف را فناور عدم تیمحدود

نگ ـــه .کنند یمطرح م یمتوال یها نیماش نیب یانیم یانبارها

توقف انعطاف  با فرض عدم یکارگاه انیمسأله جر  [2]نو همکارا

 لیکردن مجموع زمان تکم نهیرا با هدف کم یا دومرحله ریپذ

مورد  ها نیماش یساز آماده یها پردازش کارها و با فرض زمان

د عد -یخط یزیمدل برنامه ر کی شانی. ادهند یقرار م یبررس

بوقارد و  دهند یتوسعه م ظرمسأله موردن یبرا حیصح

توقف را با هدف  با فرض عدم یکارگاه انیمسأله جر[3]همکاران

قرار  یکار موردبررس نیپردازش آخر لیزمان تکم کردن نهیکم

. دهند یحل آن ارائه م یبرا یبیو روش تقر دهند یم

سه  کارگاه جریانی بندی مسأله زمان دهد ینشان م[4]راک

 نهیبا فرض عدم توقف با تابع هدف کم نهیو دو ماش نهیماش

 NP-Hardمسأله  کی  لیزمان تکم نتری یطوالنکردن 

 .باشد یم
 

 مسأله تعریف .2

در  یبند و زمان یوالــت نییتع ،مقاله نیدر ا یمسأله مورد بررس

منظور باشد.  میبا فرض عدم توقف  یکارگاه انیجر طیمح کی

 یاست که هر کار پس از شروع پردازش بر رو نیاز عدم توقف ا

تا  ها نیماش گرید یبر رو وستهیبه صورت پ ن،یماش نیاول

 اتیعمل انیپا نیب یتوقف چیو ه شود یپردازش م نیماش نیآخر

 وجود  یبعد نیماش یبر رو اتیو شروع عمل نیماش کی یبر رو

 کی یکار بر رو کی دازشپر لیزمان تکم گر،ید انیندارد. به  ب

 نیماش یرو بر کار برابر با زمان شروع پردازش آن قایدق نیماش

 باشد. میبعد 

به صورت زیر تعریف  مقالهنمادهای مورد استفاده در این 

 شود : می

mها : تعداد ماشین 

nتعداد کارها : 

ijt :کار زمان پردازشjام روی ماشینiام 
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 یبند مسأله زمانهدف از بررسی این مسئله، یافتن مدلی برای 

های  هدف و محاسبه تابع  توقف عدم تیبا محدود یانیجر کارگاه

کارها  پردازش لیمجموع زمان تکمترین زمان تکمیل و  طوالنی

باشد که نماد این مسئله با استفاده از  با استفاده از آن می

به ترتیب به صورت [5]بندی پیندو نمادهای مسائل زمان

(Fm/nwt/Cmax)  و(Fm/nwt/FT) باشد. می 

 یابتکار ارائه مدل. 3

 محدودیتبا  یکارگاه انیجرمسأله [6]یو رامامورت یرد

کار در  نیپردازش آخرکردن زمان  نهیرا با هدف کم توقف عدم

 یها ستمیمسأله را در س نیا ینظر گرفته و کاربردها

حل آن  یبرا یابتکار یو روش کنند یخاطر نشان م یوتریکامپ

 محدودیتاعمال  یرا برا مدلی نیهمچن آنها. دهند یارائه م

 نیپرکاربردترتوان این مدل را  که می  برند یتوقف بکار م عدم

توقف در مسئله  عدم محدودیتاعمال  یارائه شده برا مدل

 .دانست یکارگاه انیجر

برای تعیین زمان شروع یک کار بر روی ماشین اول، ابتدا فرض 

کنیم که زمان شروع آن برابر با زمان خاتمه کار قبلی بر  می

روی ماشین اخر است. با این فرض روشن است که هیچ توقفی 

 lag معرفی متغیردر پردازش کارها بوجود نمی آید. حال با 

تواند زودتر  ها چه مقدار می کنیم که زمان فعالیت تعیین می

 انجام شود. 

و اتمام کار  یزمان شروع کار بعد نیب ی فاصله lagپارامتر

مقدار را بعنوان  نیرا محاسبه و کمتر نیهر ماش یرو یقبل

lag دهد نتیجه می . 

 پردازیم : می lagی  حال در این قسمت به ارائه رابطه

1 1

1 0

( , ) min ( ),1
m k

i iq ip

i k i

lag q p t t k m
 

  

      

کار متوالی در یک ، دو pو  q، باال رابطهالزم به ذکر است در 

در این مسأله، تعداد کارها در واقع همچنین توالی می باشد. 

2m   می باشد یعنی برای هر کار دو ماشین فرضی در ابتدا

ماشین  دارویدهیم بدین منظور که هر کار، ابت و انتها قرار می

نهای واقعی و سپس روی فرضی اول و سپس روی تمامی ماشی

زمان پردازش شود که البته  آخر پردازش میماشین فرضی 

 باشد. تمامی کارها بر روی دو ماشین فرضی صفر می

توانیم  کنیم که با استفاده از آنها می در ادامه روابطی را بیان می

دو تابع هدف پرکاربرد مسئله جریان کارگاهی را با کمک رابطه 

 بیان شده  بدست آوریم:

 

 

زمان  نیتر یتابع هدف طوالن توان یشده، م انیبا توجه به مدل ب

 ری( را به صورت زMakespanکار ) نیپردازش آخر لیتکم

 محاسبه نمود :
1

max

1 1 1

( , 1)
m n n

ij

i j j

C t lag j j


  

    

 نیتر یتابع هدف طوالنبرای بدست آوردن  است  که بدین معنی

تمامی  ست مجموع کافی کار  نیآخر  پردازش  لیتکم  زمان

 محاسبهدر ابتدا ها  های پردازش کارها روی تمامی ماشین زمان

 شود.  کم ،آمدهبدست  lagتمامی مقادیر  از و

کردن مجموع زمان  نهیبدست آوردن تابع هدف کم یو برا

 : می(  دارFlowtimeپردازش کارها ) لیتکم

1

m

kj ij

i

t t



 

1

1 1

( 1) ( , 1)( )
n n

kj

j j

FT t n j lag j j n j


 

      
 

تمامی  ام بررویj، کل پردازش کار kjtدر رابطه باال منظور از 

 باشد. ها می ماشین

 گیری . نتیجه 4

ــه روش ــدل یبنــد جهــت مســائل زمــان یابتکــار یهــا ارائ  لیب

 در این مقالـه سـعی شـد   . باشد یم یمسائل الزام نیا یدگیچیپ
ــا  کارگــاه یبنــد مســأله زمــان ی بــرایابتکــار یمــدل جریــانی ب

ارائه شود که با کمک آن بتوان مقدار تـابع    توقفعدم محدودیت

و  کـار  نیپـردازش آخـر  تـرین زمـان تکمیـل     طوالنیهای  هدف

 به سهولت محاسبه گردد. پردازش کارها لیمجموع زمان تکم

س

 . مـراجع 5
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ناسازگار خط قیود با تعمیم یافته نش تعادل مسائل حل
جریمه روش کم به

navidi@shahed.ac.ir تهران، شاهد اه دانش کاربردی، ریاض گروه دانشیار نویدی**، حمیدرضا

nasrin.aghaii@gmail.com تهران، شاهد اه دانش کاربردی، ریاض ارشد کارشناس میبدی*، آقایی نسرین

afsaneh_asgari@yahoo.com کاربردی، ریاض ارشد ری،کارشناس عس افسانه

ن بازی هر قیود هم و هدف توابع هم که م باشند نش تعادل مسائل از توسیع تعمیم یافته١ نش تعادل مسائل یده: چ
در مسائل از دسته این امروزه باشند. وابسته نیز حریفان استراتژی های به است ن مم خود استراتژی های بر عالوه

ی شده است. یافت آنها برای اندک بسیار حل وریتم های ال هنوز اما دارند، کاربرد مهندس مهم برنامه های از بسیاری
استفاده با مقاله این در م باشند. ناسازگار خط قیود دارای نان بازی از برخ آن در که است مسائل مسائل، این گونه از
گردد؛ برطرف آنها ناسازگاری تا شد خواهد ایجاد قیود این گونه راست سمت بردار در تغییرات کمترین ، وریتم ال از

شد. خواهد حل یافته، تعمیم نش تعادل مسائل حل برای جریمه ای روش وریتم ال از استفاده با مسئله سپس،
ناسازگار خط نامساوی های دقیق، جریمه ای تابع تعمیم یافته، نش تعادل مسائل کلیدی: کلمات

مقدمه

نش تعادل مسائل از توسیع تعمیم یافته نش تعادل مسائل
است ن مم ن بازی هر شدن مجموعه های که م باشند
حریفان استراتژی های به خود استراتژی های بر عالوه
زمینه هایی در مسائل از دسته این باشد. وابسته نیز
فروش، چند جانبه انحصار مدل برق، تجارت همچون
... و رودخانه حوضه آلودگ اینترنت، سوئیچینگ مدل
ن مم شدن ناحیه در ناسازگاری ، طرف از دارند. کاربرد
نادرست، یا اشتباه برآورد نظیر مختلف، دالیل به است
حل که باشد. آمده بوجود ر دی بسیاری و داده ها در خطا
م باشد. برخوردار خاص اهمیت از مسائل از دسته این

xν ∈ Rnν و دارند وجود ن بازی N که م کنیم فرض
م گیریم. نظر در ν ن بازی استراتژی بردار را

X :=


x۱

...
xN

 , X−ν :=



x۱

...
xν−۱

xν+۱

...
xN



بردار و نان بازی همه ی استراتژی بردار ترتیب به
م گیریم. نظر در ν ن بازی بجز نان بازی همه ی استراتژی
،Rn ∋ X = (xν , X−ν) م نویسیم اصطالحات، این با

م باشد. n := n۱ + · · ·+ nN آن در که

سایر شده داده استراتژی بردار با ،ν ن بازی هدف
مسئله که است نحوی به xν بردار انتخاب ،X−ν نان بازی

١Generalized Nash Equilibrium Problems(GNEP)

١
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کند. حل را زیر مینیمم سازی

min
xν

θν(x
ν , X−ν)

s.t. xν ∈ Xν(x
−ν)

که

Xν(X
−ν) :=

{
xν ∈ Rnν : (xν , X−ν) ∈ X

}
xν ∈ هرگاه است شدن GNEP برای xν نقطه م باشد.
(ν = ۱,۲, · · · , N) نان بازی همه ی برای Xν(X

−ν
)

باشد. برقرار

مسئله مفروضات

پیوسته طور به θν : Rn −→ R هدف توابع •
م باشند. محدب xν متغیر به نسبت و مشتق پذیر

م باشد. محدب و بسته ، ناته مجموعه ی X •

X−ν از ی هر برای که نان بازی شدن مجموعه •
باشد: زیر صورت به ندارند، شدن نقطه هیچ

Xν(X
−ν) := {xν ∈ Rnν : AνX ≤ bν}

مسأله حل روش

در تغییر ،Ax ≤ b سیستم کردن شدن برای ساده راه ی
استفاده با مقاله، این در م باشد. (b)راست سمت بردار
قیود راست سمت بردار در تغییرات کمترین نرم، l۲ از
حل با م باشد، ته آنها شدن مجموعه که نان بازی

م گردد. ایجاد زیر بهینه سازی مسئله

min
X,r

۱

۲
∥r∥۲

s.t. AνX ≤ bν + r

تا است شده برده کار به [٢] در شده ذکر وریتم ال ابتدا
بدست جداگانه طور به نان بازی آن از ی هر برای ∗Xای

ν

رابطه از استفاده با سپس، شود، آورده

r∗ν = (AνX
∗ − bν)+

که را برداری م باشد، a+ = max{a, ۰} که جایی
نان بازی از ی هر سیستم راست سمت بردار به باید

از دسته این شدن ناحیه تا آورده بدست را اضافه گردد ،
شود. ناته نان بازی

جریمه ای روش وریتم ال از استفاده با مسأله حال،
خواهد حل عام تعمیم یافته نش تعادل مسائل حل برای

شد.

نتایج

دسته ی قطعا که است شده پیشنهاد راه حل مقاله این در
را تعمیم یافته نش تعادل به مربوط مسائل از وسیع تری
خارج بودن نشدن حالت از را مسئله که چرا م کند، حل

م کند. حل قابل و کرده
سیستم برای وریتم ال [١] در این، بر عالوه
گیر در منف نا متغیر های با که نشدن نامساوی های
است. نشده ذکر اینجا در که است شده پیشنهاد م باشند،
که مسئله حل برای جریمه روش وریتم ال از بعد، گام در
نش تعادل مسائل حل برای اتکا قابل ردی روی تاکنون،

است. گردیده استفاده شده، شناخته عام تعمیم یافته
مسائل از تعدادی روی نوین روش و وریتم ال این
در شده ذکر مفروضات دارای که یافته تعمیم نش تعادل
را خوبی عددی نتایج که است شده تست م باشند باال

است. داشته دنبال به

مراجع
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رائه يک مدل عددصحیح مختلط برای مسأله جمع آوری زباله های شهری با ا

 در نظرگرفتن ناوگان ناهمگن و شبکه نامتقارن
  e.babaee@in.iut.ac.ir ،مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان ، دانشکدهدانشجوی کارشناسی ارشد ، *عرفان بابایی تیرکالیی

 alinaghian@cc.iut.ac.ir  ،مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکدهعضو هیأت علمی ،  هدی علینقیانم

و کاربرد  نامتقارنماتریس مسافت در این مقاله به بررسی مسأله مسیریابی وسایل نقلیه ناهمگن ظرفیت دار همراه با  چکیده:

آن در جمع آوری زباله شهری می پردازیم. درمسأله مورد بررسی هدف کمینه سازی مجموع مسافت های طی شده توسط 

ورد بررسی نمونه که مسأله م از آن جازباله های نقاط تقاضا است که متناسب با هزینه کل است. جمع آوری وسایل نقلیه جهت 

روش  قرار دارد و NP-complete در دسته مسائل نیز مسأله ما ، بنابرایناست (VRP) سیله نقلیهله مسیریابی وأتر مس پیچیده

چگان برای حل تقریبی مسأله الگوریتم فراابتکاری موردر نتیجه،  .های دقیق برای حل آن در ابعاد واقعی کارآمد نمی باشند

 GAMSایسه با نمونه های با ابعاد کوچک که توسط نرم افزار در نهایت، نتیجه بررسی ها در مقکمینه ارائه شده است. -بیشینه

 گر آن است که الگوریتم پیشنهادی ما در یک زمان عملیاتی کوتاه عملکرد مناسبی دارد.نشان حل شده است 

 الگوریتم فراابتکاریسأله مسیریابی وسایل نقلیه، وسایل نقلیه ناهمگن ظرفیت دار، جمع آوری زباله شهری، م کلمات کلیدی:

کمینه-مورچگان بیشینه

                                                           

 *ارائه دهنده

  مقدمه .1

جمع آوری زباله را می توان بزرگترین سرویس دهی شهرداری 

ها دانست که بخش عمده هزینه های آن در بخش لجستیک و 

عه در زمینه کاربرد مسأله اولین مطالت. حمل ونقل آن اس

بحث جمع آوری زباله توسط بلترامی مسیریابی وسایل نقلیه در 

در پی ساختن مسیرهای  VRPمسأله . ]1[انجام شده است

بهینه برای وسایل نقلیه می باشد، با توجه به آن که کل 

مسافت طی شده توسط وسایل نقلیه را کمینه کند. در اکثر 

سرویس ( CVRP)وسایل نقلیه ظرفیت دار مسائل مسیریابی 

دهی به صورت تحویل دهی است؛ به طوریکه وسایل نقلیه سفر 

خود را همراه با کاالهای مورد نیاز مشتریان)نقاط تقاضا( از دپو 

)نقطه آغاز سفر( شروع کرده و پس از رسیدن به این نقاط 

را تحویل می دهند و سرانجام پس از خالی تقاضایشان مقدار 

ولی  .]2[دن ظرفیت وسایل نقلیه به نقطه دپو بازمی گردندش

در مسأله ما که مرتبط با جمع آوری زباله شهری است، این 

شروع  خالیچنین نیست. وسایل نقلیه سفر خود را با ظرفیت 

می کنند، و پس از رسیدن به نقاط تقاضا شروع به جمع آوری 

ظرفیت به نقطه  زباله ها یا تقاضا ها می کنند و پس از پر شدن

یل دپو باز می گردند. فرض براین است که در نقطه دپو وسا

 نقلیه بار خود را خالی است.

 تعریف مسأله .2

باشند و  گره هرکدام دارای تقاضای   فرض کنید به تعداد 

وسیله نقلیه موجود  حداکثر  این تقاضاها توسط

اختصاص مسیرهای برآورده می شوند.  ()

یافته به وسیله نقلیه نباید باعث نقض محدودیت ظرفیت هر 

 و رمان کل در دسترس هر وسیله نقلیه  وسیله نقلیه

. تابع هدف مسأله شامل کمینه کردن مجموع هزینه های شود

های راه مسافت طی شده تا رسیدن به نقاط تقاضا و هزینه 

اندازی وسایل نقلیه موردنیاز می باشد. متغیر اصلی و روابط 

 ریاضی مسأله نیز به صورت زیر است:

 

 
(1)  

 

(2)  

 

(3)  

 

(4)  
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(5)  

 

(6)  

 
(7)  

 

 

(8)  

     

 

(9)  

)اگر وسیله نقلیه وارد  وازنه جریانبیانگر م (2) های محدودیت

 های. محدودیت یک گره شود از آن گره نیز خارج شود( است

آن است که هر نقطه دارای تقاضا حتما پوشش داده بیانگر (3)

( بیانگر این است که در صورت استفاده 4شود. محدودیت های )

ام، حتما سفر از نقطه دپو شروع شود.  از وسیله نقلیه 

( به ترتیب بیانگر محدودیت ظرفیت و 6( و )5محدودیت های )

( بیانگر آن 7زمان وسایل نقلیه می باشند. محدودیت های )

ام استفاده می شود. محدودیت های  است که از وسیله نقلیه 

 .( نیز منجر به حذف زیرتورهای غیر مجاز می شوند8)

 الگوریتم حل .3

کمینه -برای حل مدل مطرح شده از سیستم مورچگان بیشینه

سازنده بودن این الگوریتم مزیت اصلی آن  است. برده شده بهره

برای ایجاد مسیر ودرواقع جوابی که زمان کل را بهینه کند، می 

برای حل  از سیستم مورچگانبولنهیمربرای اولین بار از باشد. 

 .]3[نقلیه همگن استفاده کردباوسایل  VRPمسأله 

کمینه -چارچوب کلی الگوریتم بهینه سازی مورچگان بیشینه

همانند سایر کالس های الگوریتم بهینه سازی مورچگان 

(ACO)  :می باشد، با این تفاوت که 

 کران باال /پایین فرومون درهر یال:-

[ ] 

تا ( بهترین جواب یافت شده تاکنون  و   که

 نرخ تبخیر است. ρآن تکرار( و 

چون این الگوریتم سازنده است، : حالت همسایگی مسأله -

وگره بعدی را  بنابراین گره اول را بطور تصادفی انتخاب می کند

 انتخاب می کند. ACOبراساس رابط احتمال مرتبط با 

تکرار به پایان  555از  شرایط خاتمه الگوریتم: الگوریتم بعد -

 .می رسد و بهترین جواب پیدا شده را گزارش می کند

مقادیر پارامترهای الگوریتم توسط طراحی آزمایشات و پس از  -

و  انجام آزمایش بر روی چندین مسأله مقدار دهی دستی و

در الگوریتم مورد استفاده  ، انتخاب بهترین حالت برای هر کدام

 قرار می گیرند.

روش های جستجوی محلی نیز در این الگوریتم بصورت  -

 است. Or-Optو  Opt-2جابه جایی،  تعویض،

 نتایج و جمع بندی .4

رای چندین مثال با ابعاد نسبتاً الگوریتم مورد نظر خود را ب

با روش دقیق توسط حل  نتایج مقایساتکوچک اجرا کرده و 

می  ( نمایش1را در جدول ) GAMSنرم افزار  CPLEXکننده 

ستون آخر جدول نیز مربوط به مقایسه عملکرد الگوریتم  دهیم.

 CVRPپیشنهادی ما و یک نمونه موجود در ادبیات موضوعی 

 .]4[می باشد

 (: نتایج محاسباتی1)جدول 

eil3

0 
  1مثال 2مثال 3مثال

 تعداد گره متقاضی 8 15 21 22

5785

65 

تابع هدف پس  میانگین 21254 575 628

 بار اجرا 15از 

3254

3 

میانگین زمان اجرا  6522 16555 25544

 ثانیه((

تابع هدف بدست آمده  157 575 687 -

  GAMSدر 

بهترین جواب بدست  - - - 545

 آمده تاکنون

- 335584

3 

15556

21 

 GAMSزمان اجرا در 5543

 ثانیه((

بدست  بهترین جواب 152 572 624 562

 آمده

 درصد انحراف 158 5535 1551 454

 . مراجع 5
Beltrami, E.J. / Bodin, L.D. (1974): Networks and 

vehicle routing for municipal waste collection. Networks 

4:65-94. 

[1

] 

Laporte, G. (1997): Vehicle Rout ing. In Dell'Amico M, 

Maffioli F,Martello S (eds). Annotated Bibliographies 

in combinatorial Optimization 1995. John Wiley & 

Sons Ltd , pp. 223- 240. 

[2

] 

Bullnheimer B., Hartl R. F. and Strauss C. (1998). 

―Applying the ant system to the vehicle routing 

problem,‖ Meta-Heuristics: Advances and Trends in 

Local Search Paradigms for Optimization, Kluwer, 

[3

] 

http://public.telecombretagne.eu/~sbenisma/data/TSPLI

B95_CVRP 

[4

] 
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 ارائه دهنده*

برای مکان یابی تسهیالت حساس با  تحلیل پوششی داده هامدل ترکیبی 

 مالحظه اصل پراکندگی
 akhavan@sau.ac.ir،دکتر آفرین اخوان،عضو هیئت علمی گروه صنایع،دانشگاه علم و هنر یزد

 زدو اجتماعی،دانشگاه علم و هنر ی ،دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی*احمد رضا رضایی

 سید محمد صادق حبیبی،دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی،دانشگاه علم و هنر یزد

 احسان حقانی ولی پور،دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی،دانشگاه علم و هنر یزد

 چکیده:

نعتی آن می باشد.از مهمترین اقدامات برای یکی از مهمترین اهدف در ضربه زدن به یک کشور نابودی مراکز حساس نظامی و ص

 جلوگیری از خسارتهای حیاتی به این مراکز مکان یابی کردن صحیح آن ها می باشد.

یکی از اهداف تعریف شده در علم مکان یابی حداکثر سازی پراکندگی  است که موجب کاهش قابل توجه هزینه ها و پیشامدهای 

کارایی نقاط کاندید و کاهش ضریب خطای آنان از تکنیک تحلیل پوششی داده ها استفاده  ممکن می شود. پیشنهاد می شود برای

 شود.در این مقاله مدل جدید چندهدفه برای مکان یابی تسهیالت حساس با در نظر گرفتن کارایی و کاهش ضریب خطا ارائه می شود.

 هیالتتس یابی ها،مکان داده پوششی تسهیالت،تحلیل پراکندگی:کلیدی کلمات 

 مقدمه:

در سال  ]2 [نظریه مکان یابی اولین بار توسط فان تانون 

میالدی و در زمینه فعالیتهای کشاورزی ابداع گردید و  6221

 6191اولین چاچوب علمی این نظریه توسط آلفرد وبر در سال 

معرفی شد او  مساله مکان یابی یک انبار را مطرح کرد.از آن 

 ]2[شده است. ادی در این مورد انجامزمان تا االن مطالعات زی

مکان یابی مراکز را انتخاب مکان برای یک یا چند مرکز با در 

نظر گرفتن محدودیتها گویند به گونه ای که هدف ویزه ای 

 بهینه شود.

 بررسی مدلهای پراکندگی موجود:-1

یکی از اهداف علم مکان یابی حداکثرسازی پراکندگی است.از 

 است ممکنیین مقدار بهینه پراکندگی چندین روش برای تع

 قراردادی  6119 سال در نیومن و ارکات.شود انتخاب روش یک

می باشد که نشان  Max جزء اولین]:4[کرد مطرح جزیی 3

دهنده مقدار پراکندگی بین مکان های انتخاب شده است.اگر 

در جزءدوم یا سوم استفاده شود،تابع هدف توسط  Minعملگر 

 ین هر تسهیل حداقل فاصله ب

و هر یک از همسای های خود محدود می شود،اگر عملگر 

Sum  تسهیالت استفاده شود مجموع فاصله بین تسهیل و سایر

 ]6[را محدود می کند

 ارائه مدل ترکیبی جدید پراکندگی و تجمیع همزمان:-2

محل کاندید است به  nمکان از بین  p.هدف این مدل انتخاب .

طوریکه مجموع حداقل فاصله بین آنها حداکثر شود و مکان 

کیبی -های با کارایی باال انتخاب شود.در این قسمت مدل تر 

MaxMinMin  معرفی می شود..قبل از آن به معرفی اندیس

 ها ،پارامترها و متغیرهای تصمیم پردتخته می شود:

K={1,…,n}مجموعه نقاط کاندید است، 

I={1,…,m}  مجموعه ورودی های هر مکان،

 کاندید)واحدهای تصمیم گیری(است.

J={1,…,n}  مجموعه خروجی های هر مکان

  کاندید)واحدهای تصمیم گیری( است.

 پارامترها:

dkl  فاصله بین مکان:k و   l  

M یک عدد دلخواه بزرگ که اغلب بزرگتر از بیشترین فاصله:

 بین نقاط کاندید است

ɛت بسیار کوچک:عدد مثب 

Iik مقدار:i امین ورودی مکانkام 

Ojk مقدار:j  امین خروجی مکانkام 

Pتعداد تسهیالتی که باید مکان یابی شود: 

 متغیرهای تصمیم:

Xk یک متغیر صفر و یک)اگر تسهیل در مکان:k ام قرار گیرد

 در غیر اینصورت صفر است( 6برابر 

ek(:میزان عدم کارایی مکان)واحد تصمیم گیریkام 

Vik وزن:i امین ورودی مکانkام 

Ukj وزن:j امین خروجی مکانkام 

Dk: حداقل فاصله مکان کاندیدk ام از سایر تسهیالت مستقر

 شده
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 نتیجه گیری:-3

فهبرای مکان یابی تسهیالت در این مقاله مدلی جامع و چند هد

ارائه گردید این مدل این قابلیت را دارد که تسهیالت را به 

صورتی مکان یابی کندکه دارای بیشترین پراکندگی و بیشترین 

کارایی باشد.این مدل برای تعیین تسهیالت حساس و مهم 

کارابرد دارد.پیشنهاد می شود، برای تحقیقات آتی از روش های 

 فرا ابتکاری استفاده شود.حل ابتکاری و 

 مراجع:-4

مدل ترکیبی تحلیل "م اسدللهیم، دشتی م،  کرباسیان [1]

اصل  پوششی داده ها و مکان یابی تسهیالت حساس با مالحظه

 6319،علوم و فناوری های پدافند غیر عامل مجله"پراکندگی

ارائه مدل "م نصیری ر، حسنویک، شهانقیم، جبل عاملی  ]2[

نشریه بین المللی مهندسی صنایع "یابی حساسترکیبی مکان 

 6322تولید دانشگاه علم و صنعت، و مدیریت
[3]Derezner,z;wesolowsky,G.O.“Location of Multiple 

obnoxious Facilities”;Transportation Science,pp 193-

202. 1985 

[4]Moon,I.D.;Chaudhry,S.S.“An Analysis of Network 

Location Problems With Distance 

Constraints”;Management Science,pp 290-307.1984   
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 مقدمه:

در سال  ]2 [نظریه مکان یابی اولین بار توسط فان تانون 

میالدی و در زمینه فعالیتهای کشاورزی ابداع گردید و  6221

 6191اولین چاچوب علمی این نظریه توسط آلفرد وبر در سال 

معرفی شد او  مساله مکان یابی یک انبار را مطرح کرد.از آن 

 ]2[شده است. زمان تا االن مطالعات زیادی در این مورد انجام

مکان یابی مراکز را انتخاب مکان برای یک یا چند مرکز با در 

نظر گرفتن محدودیتها گویند به گونه ای که هدف ویزه ای 

 بهینه شود.

 بررسی مدلهای پراکندگی موجود:-1

یکی از اهداف علم مکان یابی حداکثرسازی پراکندگی است.از 

 چندین روش برای تعیین مقدار بهینه پراکندگی ممکن است

قراردادی   6119یک روش انتخاب شود.ارکات و نیومن در سال 

می باشد که نشان  Max:اولین جزء ]4[جزیی مطرح کرد 3

دهنده مقدار پراکندگی بین مکان های انتخاب شده است.اگر 

ف توسط در جزءدوم یا سوم استفاده شود،تابع هد Minعملگر 

خود و هر یک از همسای های حداقل فاصله بین هر تسهیل 

استفاده شود مجموع فاصله  Sumمحدود می شود،اگر عملگر 

 ]6[تسهیالت را محدود می کندبین تسهیل و سایر 

 ارائه مدل ترکیبی جدید پراکندگی و تجمیع همزمان:-

در مدل مکان یابی بر اساس اصل پراکندگی، برای در نظر 

گرفتن کارایی نقاط باید از مدل تجمیع همزمان تحلیل پوششی 

 nمکان از بین  p.هدف این مدل انتخاب .ه ها استفاده نمودداد

 محل کاندید است به طوریکه مجموع حداقل فاصله بین آنها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حداکثر شود و مکان های با کارایی باال انتخاب شود.در این 

معرفی می شود..قبل  MaxMinSumقسمت مدل تر کیبی 

از آن به معرفی اندیس ها ،پارامترها و متغیرهای تصمیم 

 پردتخته می شود:

K={1,…,n}مجموعه نقاط کاندید است، 

I={1,…,m}  مجموعه ورودی های هر مکان،

 کاندید)واحدهای تصمیم گیری(است.

J={1,…,n}  مجموعه خروجی های هر مکان

  کاندید)واحدهای تصمیم گیری( است.

 پارامترها:

dkl  فاصله بین مکان:k و   l  

M یک عدد دلخواه بزرگ که اغلب بزرگتر از بیشترین فاصله:

 بین نقاط کاندید است

ɛعدد مثبت بسیار کوچک: 

Iik مقدار:i امین ورودی مکانkام 

Ojk مقدار:j  امین خروجی مکانkام 

Pتعداد تسهیالتی که باید مکان یابی شود: 

 متغیرهای تصمیم:

Xk: یک متغیر صفر و یک)اگر تسهیل در مکانk ام قرار گیرد

 در غیر اینصورت صفر است( 6برابر 

ek)میزان عدم کارایی مکان)واحد تصمیم گیری:kام 

Vik وزن:i امین ورودی مکانkام 

Ukj وزن:j امین خروجی مکانkام 

برای مکان یابی تسهیالت حساس با  MaxSumMinمدل ترکیبی 

 مالحظه اصل پراکندگی
 akhavan@sau.ac.ir،دکتر آفرین اخوان،عضو هیئت علمی گروه صنایع،دانشگاه علم و هنر یزد

  کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی،دانشگاه علم و هنر یزد،دانشجوی *احمد رضا رضایی

 چکیده:

یکی از مهمترین اهدف در ضربه زدن به یک کشور نابودی مراکز حساس نظامی و صنعتی آن می باشد.از مهمترین 

 صحیح آن ها می باشد. اقدامات برای جلوگیری از خسارتهای حیاتی به این مراکز مکان یابی کردن

یکی از اهداف تعریف شده در علم مکان یابی حداکثر سازی پراکندگی  است که موجب کاهش قابل توجه هزینه ها و 

پیشامدهای ممکن می شود. پیشنهاد می شود برای کارایی نقاط کاندید و کاهش ضریب خطای آنان از تکنیک تحلیل 

له مدل جدید چندهدفه برای مکان یابی تسهیالت حساس با در نظر گرفتن پوششی داده ها استفاده شود.در این مقا

 کارایی و کاهش ضریب خطا ارائه می شود.

 تسهیالت یابی ها،مکان داده پوششی تسهیالت،تحلیل پراکندگی:کلیدی کلمات 
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 نتیجه گیری:-3

در این مقاله مدلی جامع و چند هدفهبرای مکان یابی تسهیالت 

ارائه گردید این مدل این قابلیت را دارد که تسهیالت را به 

پراکندگی و بیشترین صورتی مکان یابی کندکه دارای بیشترین 

کارایی باشد.این مدل برای تعیین تسهیالت حساس و مهم 

کارابرد دارد.پیشنهاد می شود، برای تحقیقات آتی از روش های 

 حل ابتکاری و فرا ابتکاری استفاده شود.

 مراجع:-4

مدل ترکیبی تحلیل "م اسدللهیم، دشتی م،  کرباسیان [1]

اصل  ت حساس با مالحظهپوششی داده ها و مکان یابی تسهیال

 6319،علوم و فناوری های پدافند غیر عامل مجله"پراکندگی

ارائه مدل "م نصیری ر، حسنویک، شهانقیم، جبل عاملی  [2]

نشریه بین المللی مهندسی صنایع "ترکیبی مکان یابی حساس

 6322تولید دانشگاه علم و صنعت، و مدیریت
[3]Derezner,z;wesolowsky,G.O.“Location of Multiple 

obnoxious Facilities”;Transportation Science,pp 193-

202. 1985 

[4]Moon,I.D.;Chaudhry,S.S.“An Analysis of Network 

Location Problems With Distance 

Constraints”;Management Science,pp 290-307.1984   
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 برای زنجیره تامین بانک خونسازی شده  ریزی عدد صحیح خطیبرنامه
 صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،،***اکبرکردیعلی

alikordi350@gmail.com 
 سعیده غالمی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 مصطفی ستاک، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی آموختهسهیل جلیلی، دانش

های خونی است. با توجه به فاسد شدنی زنجیره تامین خون مربوط به کمبود و اتالف در بانک زمینه ها دراغلب چالشچکیده: 

توان آن را ذخیره کرد چنانچه بانک خون بیمارستان بیش از نیاز خود سفارش دودی میبودن خون و اینکه تعداد روزهای مح

 ،تواند پیامدهای جبران ناپذیری داشته باشد. از این رومواجه شود. از طرفی کمبود خون نیز می اتالفدهد ممکن است با هزینه 

است. در این مطالعه، مدل عدد  هایمارستانای بسیار حیاتی در بانک خون بایجاد توازن میان کمبود و سفارش مازاد مسئله

و خطی سازی  تغییرات اعمال گردد. پس از دل پیشنهادی به مدلی خطی مبدل میشود و سپس مصحیح غیرخطی ارائه می

 دهد.های کل سیستم را کاهش  میشود که رویکرد ارائه شده به صورت موثری هزینهنشان داده می ،حل مثال عددی

 ریزی عدد صحیح خطیزنجیره تامین، بانک خون، برنامه دیریتم کلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده

 مقدمه .1

حوزه  های تحقیق در عملیات  نقشی مهم در حل مشکالتمدل

که منابع تامین آن در تمامی  چرا نمایند؛میایفا  سالمت

 در این راستا در سال روست.روبهمحدودیت  کشورهای جهان با

های تحقیق در عملیات در کاربردها و روشهندبوک  ،4002

 .انتشار یافت [8] مت توس  مارگت براندو و همکارانحوزه سال

 مرور ادبیات .2

مطالعات مربوط به مدیریت زنجیره تامین کاالهای فاسد شدنی 

 هدهدر های خونی به صورت خاص، با کار وان زیل و فرآورده

 و [0] نامیاس، 0684در سال  ،پس از آن. [00] آغاز شد 0690

اند. هایی را در این زمینه داشتهتالش [4] پراستاکوس0682در 

 ریزی عددبرنامه [ مدل2] همل مایر و همکاران، 4000سال در

. با ندائه کردار در این حوزه گیریتصمیم مسئله صحیح را برای

ارائه شده توس  جرئون بلین و هین توجه به مقاله مروری 

ی نزدیک به یکصد پژوهش در حوزه ،4004در سال [7] فورس

 ر یافته است. ژو و همکارانهای خون انتشازنجیره تامین بانک

ها را با درنظر گرفتن تقاضای ی موجودی پالکتمسئله [3]

های اخیر نیز در سال اند.ار دادهاحتمالی مورد تحلیل قر

ریزی عدد صحیح مدل برنامه یک [5] همکاران قندفروش و

ی تولید پالکت برای غیرخطی را به منظور حداقل کردن هزینه

اند. در نهایت جدیدترین مدل ای توسعه دادهخون منطقه کزمرا

 .اندارائه نموده [9] در این حوزه بهناگورنی و همکارانرا 
 

 

 بیان مسئله .3

گیرد. ی خونی را در نظرمیهازنجیره تامین فرآورده ،این مطالعه

آوری خون در مراکز خون و کارایی فرآیند جمع هدشارائه  مدل

افزایش  بیمارستانها رادهی خون در های سفارشسیاست

مدل عدد صحیح غیرخطی پیشنهاد  ،دهد. به این منظور می

[ 6] سازی با رویکرد خطیگردد و سپس مدل ارائه شده می

مطالعات تمایز این مدل با  .استخطی شده و حل گردیده 

در آن است که شبکه زنجیره تامین را به شکل متمرکز  پیشین

 .گیرددر نظر می

 مدلسازی 4

 .کنیمیین میها، پارامترها و متغیرهای مدل را تباندیس ابتدا
i  سن خون بر حسب روزi=1,.. I 

I های خونیعمر فرآورده 
b  بیمارستانهزینه کمبود یک واحد خون در 
c خون )تامین( یک واحد هزینه خرید 
h هزینه نگهداری یک واحد خون در بیمارستان 
λ مقدار خون باقی مانده در انتهای روز 
w هزینه اتالف یک واحد خون در بیمارستان 

 روز سن دارد iشده بین مرکز خون و بیمارستان که درصد خون جابجا   
d تقاضای خون بیمارستان 

CAP ظرفیت تخصیص برای بیمارستان در مرکز خون 

 .iمتغیرکمکی مربوط به سن   
r مقدار کمبود خون در انتهای روز در بیماستان 

η مقدار اتالف خون در انتهای روز 

𝜆
 
 روز سن i مقدار خون باقی مانده در انتهای روز با 

X مقدار سفارش خون توس  بیمارستان 

 روز که در ابتدای روز تحویل بیمارستان شده است. i باسنمقدار خون    

استفاده شود  روز برای تامین تقاضا در روز i متغیر باینری که چنانچه خون با سن   

 گیرد. می 0صورت مقدار  این غیر و در0مقدار
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 مدل ریاضی1.4
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 محدودیت های:مقید به  
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(04) η  λ
 
 

(03)      

(02)   η     
(05)      

     

(09)    λ   
     

(07)    {   }    

)تامین، نگهداری، اتالف و  های سیستمهزینه 0تابع هدف

 4کند. محدودیت شمارهکمبود( را در یک روزحداقل می

کند ایجاب می 3کند. محدودیت را مشخص می تامینظرفیت 

کند چراکه دو روز را دریافت نمی4یا0که بیمارستان خون با سن

روز برای آزمایشات اولیه در مرکز خون نیاز است. 

برای هر گروه سنی تخصیص  واحدهای خونی را2محدودیت

است.  FIFO سیاستی کنندهتضمین 5دهد. محدودیتمی

کند که وقتی مقدار خون تهیه شده بیش میایجاب 9محدودیت

از نیاز بیمارستان باشد مقدار کل تقاضا برآورده گردد و در غیر 

نیز یک متغیر کمکی است     دهد. اینصورت کمبود رخ می

در یک گروه سنی به باقیمانده که برابر با تعداد واحدهای خونی 

کند که ایجاب می 7محدودیت .استفاده در روز بعد است منظور

روه از تعداد واحدهای خونی گ    مقادیر متغیرهای کمکی

سن کمتر  با هاخون از ورود 8شان تجاوز نکند. محدودیت سنی

 9همراه با محدودیت 6کند. محدودیتدو روز جلوگیری می از

سطوح  00محدودیتدهد. نشان میمقدار کمبودهای خون را 

روز گروه خون بهموجودی خون را در انتهای هر روز برای هر 

خون با سن دو روز را در دسترس قرار  00کند. محدودیتمی

کند که هیچ موجودی در ابتدای روز از طرفی بیان می .دهدنمی

سطوح اتالف را در  04ریزی وجود ندارد. محدودیتاول برنامه

های  کند. محدودیتروز تعیین میبیمارستان در انتهای هر 

مقادیر   η، ،  ،  ،   λمتغیرهاید که ندهنشان می 07تا03

 دهند.خود اختصاص میبه صفر و یک را  مقدار   صحیح و

 

 نتایج .5

کننده سیپلکس در  حلنمونه با استفاده از مساله  یکحل  نتایج

 ارائه شده است.( 3)در جدول  4335گمز نسخه افزار  نرم
 :مقادیر پارامترهای مسئله1جدول 

 پارامتر هزینه تامین هزینه ذخیره سازی هزینه اتالف نگهداریهزینه 

 مقدار 538 0500 050 0345

 : میانگین تقاضا برای روزهای هفته2جدول 

 روز شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

 میانگین تقاضا 42 09 34 09 42

 واقعی سفارش بیمارستان و جواب مدل: مقایسه مقدار 3جدول 

 روز شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

 سفارش واقعی 30 40 09 30 40

 جواب مدل 49 05 30 07 40

کرارائی سیسرتم   برر  به وضوح مشخص است که مدل ارائه شده 

 کاهد.و میزان سفارش مازاد واحدهای خونی را می افزایدمی

 بندی نتیجه و جمع .6

غیرخطری   ریزی ریاضری عردد صرحیح    مدل برنامه مقالهدر این 

شامل یک مرکز خون و یک بیمارستان ارائه  برای زنجیره تامین

هرای آتری   پرژوهش  جهرت  س از تبدیالت خطی حل شد. بره و پ

گرفتن چند بیمارستان و امکان انتقال توان شبکه را با درنظر می

 گرفت.ترشدن مدل در نظر  ها به منظور واقعیبین بیمارستان

 مراجع .7

Periodicals: 
[1] Nahmias, Steven. "Perishable inventory theory: A review." 

Operations Research 30.4 (1982): 680-708 

[2] Prastacos, Gregory P. "Blood inventory management: an 

overview of theory and practice." Management Science 30.7 

(1984): 777-800. 
[3]Zhou, Deming, Lawrence C. Leung, and William P. 

Pierskalla."Inventory management of platelets in hospitals: 

optimal inventory policy for perishable products with regular 

and optional expedited replenishments." Manufacturing & 

Service Operations Management 13.4 (2011): 420-438. 

[4]Hemmelmayr, Vera, et al. "Vendor managed inventory for 

environments with stochastic product usage." European Journal 

of Operational Research 202.3 (2010): 686-695. 

[5]Ghandforoush, Parviz, and Tarun K. Sen. "A DSS to manage 

platelet production supply chain for regional blood centers." 

Decision Support Systems 50.1 (2010): 32-42. 

[6]Nagurney,Anna, Amir H. Masoumi, and Min Yu. "Supply 

chain network operations management of a blood banking 

system with cost and risk minimization." Computational 

Management Science 9.2 (2012): 205-231. 

[7]Beliën, Jeroen, and Hein Forcé. "Supply chain management 

of blood products: a literature review." European Journal of 

Operational Research 217.1 (2012): 1-16. 

Books: 
[8]Brandeau, Margaret L., François Sainfort, and William P. 

Pierskalla, eds. Operations research and health care: a handbook 

of methods and applications. Vol. 70.Springer, 2004. 
Technical Reports: 

 [9]FICOTM Xpress Optimization Suit.MIP formulations and 

linearization quickreference.http://research-rules. 

co.com/2011/01/mip-formulations-and-linearizations-quick-

reference.html2009; Accessed 6 October 2012 

Dissertations: 
[10]Van Zyl, Gideon Johannes Jacobus. "Inventory control for 

perishable commodities."PhDdiss.,University of North Carolina 

at Chapel Hill, 1964. 
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 کاربرد آزادسازی الگرانژ در حل مسائل برنامه ریزی هندسی
 hadi.arami2@gmail.com ،شهیدچمران اهواز، دانشگاه دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی ،* عبدالهادی آرامی

 msaraj@scu.ac.ir ،شهیدچمران اهواز، دانشگاه و کامپیوتر ریاضیعلوم عضو هیئت علمی دانشکده ، منصور سراج

پردازد. در ریزی هندسی میدر این مقاله ابتدا به مفاهیم آزادسازی و آزادسازی الگرانژ پرداخته می شود و سپس به برنامه  چکیده:

نهایت کاربرد آزادسازی الگرانژ در برنامه ریزی هندسی بیان می گردد. نوعی از برنامه ریزی هندسی، سیگنومیال است که به طور 

 در این مقاله مورد توجه است. (SGP)اخص کاربرد آزاد سازی الگرانژ در سیگنومیال برنامه ریزی هندسی

 برنامه ریزی هندسی، سیگنومیال برنامه ریزی هندسی ، سازی، آزادسازی الگرانژآزاد  کلمات کلیدی: 

  مقدمه .1

ابزار برای یافتن کرانهای باالی )پایین( یک آزادسازی الگرانژ 

ه سازی)کمینه سازی(دلخواه است. بعضی یک مساله بیشین

 [1]درست است و نقطه بهین یافت می شود. موارد کران، 

مسئله فروشنده دوره گرد این روش با حل موفقیت آمیز یک 

که ابعاد آن در مقایسه با قدرت محاسباتی آن  1791در سال 

[ در موارد 2زمان بسیار بزرگ بود مورد توجه قرار گرفت. ]

 زیادی حل یک مسئله برنامه ریزی ریاضی به طور دقیق امکان

، دسترسی به یک کران باال در این گونه موارد، نیست پذیر

)پایین( قوی برای مقدار تابع هدف مسائل بیشینه سازی)کمینه 

سازی( بسیار کارآمد است. وجود کران های قوی، به ویژه، به 

دلیل دستیابی به جواب های مناسب در یک زمان قابل قبول 

سیار مهم در حل مسائل با استفاده از روش شاخه و کران، ب

در این مقاله ابتدا مفاهیم آزادسازی و آزادسازی [3]است.

الگرانژی شرح داده می شود و سپس به کاربرد آن در برنامه 

 شود.  ریزی هندسی پرداخته می

 آزاد سازی الگرانژ .2

و        : مسئله کمینه سازی زیر، که در آن 1تعریف 

 است را در نظر می گیریم:     

              ( ) 

                                                       (1.2) 

 آزادسازی مسئله فوق به صورت زیر ارائه می شود:

               ( ) 

                                                        (2.2) 

( )  است بطوریکه        که      و  ( )  

 می باشد.      هم چنین 

  روشن است که جواب بهین 
در مسئله آزادسازی یک کران   

  [1]پایین برای جواب بهین مسئله است. 

 : مسئله برنامه ریزی زیر را در نظر می گیریم:2تعریف 

              ( ) 

                                       

                                                          (3.2) 
مسئله آزادسازی الگرانژ این مسئله به صورت زیر تعریف 

 شود:می
                ( )   (    ) 

                                                          (4.2) 

 [4]را ضرایب الگرانژ می نامند.  λکه 

     محدودیت ها بصورت ، هم چنین اگر در مسئله اولیه

λباشند      نامنفی و اگر بصورت  λباشند ؛ بردار     

 خواهد شد. 

(   ) تابع       ( ) را تابع الگرانژ  (    )  

 می نامند. 

از  (   ) مقدار  λ: برای هر ضریب اصل کران الگرانژ() 1لم

   تابع الگرانژ یک کران پایین برای مقدار بهین تابع هدف 

 ( است. 4.2مسئله اولیه)

رابطه   برای هر جواب شدنی      اثبات: از آنجا که 

 داریم : λ( برقرار است، برای هر ضریب الگرانژ 3.2)
       { ( )|        }  

   { ( )   (    )|        }  
از فرمول دوم، نمی تواند      محدودیت های با حذف 

منجر به افزایش مقدار تابع هدف گردد)ممکن است تابع هدف 

 کاهش یابد.( پس

      { ( )   (    )|    }  

                                   (   )               ⧠    

 برنامه ریزی هندسی  .3

بهینه سازی  کارایبرنامه ریزی هندسی یکی از تکنیک های 

است. برنامه ریزی هندسی روشی برای حل مسائل بهینه سازی 

که دارای مسائل –فراهم می کند که در طراحی های مهندسی 

پرکاربرد است. این تکنیک  -غیرخطی و غیرمحدب هستند
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پترسون و زینر توسعه داده شد که بر پایه ، توسط دافین

 .هندسی است -نامساوی میانگین حسابی

: یک پوزینومیال بصورت زیر تعریف می شود: 3تعریف

 ( )  ∑   ( )
 
( )  بطوریکه          

    
     

       
      و                و      

هم .             ها اعداد حقیقی هستند که 

               چنین

 ندسی: مسئله سیگنومیال برنامه ریزی ه4تعریف

(1.3)             (  ) {

                ( )  

        ( )  1    1    

   {      
      }  

 

( )   که  ∑    ∏  
 

     
  1

  

  1
و                

 و     یک عدد صحیح مثبت است. هر   
   

یک عدد  

 [5]حقیقی در نظر گرفته می شود.

 در برنامه ریزی هندسی رانژگآزادسازی الکاربرد   .4

(  )      تبدیل توانی  را برای      1      

بکار می بریم و معادله بهینه سازی  (  )   فرمول اصلی 

 می آوریم. زیر را بدست 
   (  )  

{

       ( )

         ( )  1       1     

   {              
 
      }

(1.4)       (1.4)  

( )   ( 2.4) که  ∑       (∑       
 
  1 )  

  

  1

∑       (∑       
 
  1 )      

∑       (∑       
 
  1 )      

 و  {     1     1    | }    و    1 1   

   { |    1     1     }  

را می توان     ( می توان دید که هر تابع 2.4با توجه به رابطه )

 .کرد به صورت جمع توابع محدب و مقعر بیان 

ن اساختار کر   (  )SGPساختاراصلی در روند حل مساله

های پایین برای این مساله است. یک کران پایین برای حل 

( و زیر مسئله های جزئی شده اش می تواند با حل 1.4مساله )

 سازی الگرانژی بدست آید. آزادمساله 

دوگان الگرانژ یک ابزار بهینه سازی شناخته شده است که 

ض اینکه ها بکار رود. با فر تواند در گستره وسیعی از زمینه می

تابع  ( دوگان شده اند،2.4فقط محدودیت های مختلط )

 :الگرانژی آن چنین نتیجه می دهد

(  و  )     ( )   ∑   
 
  1 (  ( )  1)  1  

∑   (  ( )  1)               1          (   ) 
     

( 4.3دوگان الگرانژ  مسئله )مسئله یک متغیردوگان است.   که

بصورت زیر در می 

( ) }   آید.       (   )    }    (   )  

  

( توضیح داده شده است. هر 1.4در مساله )    و      که

قدار یک م    روی Ф( کران پایین )  جواب دوگان شدنی 

بدست می دهد. چون مسئله  (1.4)تابع هدف مسئله بهینه برای

 غیر محدب است،  پس ) (1.4)
 )Ф (در هدف تابع مقدار 

 نیست.    ( الزاما مساوی    بهینه دوگان جواب

بسط و معرفی الگوریتم مبتنی بر  پیشنهاد می شود برای

آزادسازی الگرانژ جهت حل مسائل برنامه ریزی هندسی به 

 مراجعه شود. [6] منبع

 نتایـــج .5

 با بکارگیری آزادسازی الگرانژ در سیگنومیال برنامه ریزی -1

به  )بیشینه سازی( هندسی، می توان در مسائل کمینه سازی

 دست یافت. )باال(کران پایین

 غیر محدب است،  پس ) سیگنومیال چون مسئله    -2
 )Ф 

 نیست.   ( الزاما    بهینه دوگان جواب در هدف تابع مقدار)

 مراجع: 

[1] Claude Lemar´echal, Lagrangian Relaxation, 

Computational Combinatorial Optimization, LNCS 

2241, pp. 112–156, 2001 
[2] Held , M. and R. M. Karp, The Travelling 

Salesman Problem and Minimum Spanning Trees, 

Operations Research18, 1138-1169, 1970 

[3] Wolsey Laurence A, Integer programming, 

John Wiley and sons, New York, 1998. 

[4] R. K. Ahuja, T. L. Magnanti and J. B. Orlin. 

Network Flows: Theory, Algorithms, and 

Applications. Prentice Hall, part16, 1993. 

[5] J. C. Pant, Introduction to  Optimization and 

Operations Research, Jain Brothers, ED7, 2008 

[6] Shao-Jian Qu, Ke-Cun Zhang, Ying Ji, A new 

global optimization algorithm for signomial 

geometric programming via Lagrangian relaxation, 

Applied Mathematics and Computation 184 , 

Elsevier, 886–894, 2007 
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 ارائه دهنده*

 مدل بازه ای برای داده های منفی در تحلیل پوششی داده ها

 ریاضی، دانشگاه سیستان و بلوچستان گروه عضو هیأت علمی  ، فرانک حسین زاده سلجوقی

 ، دانشجوی دکتری، دانشگاه سیستان و بلوچستان*علی اصغر عرب مالدار                                           

داده ها استفاده شده است و  یو خروج یورود یثابت مثبت برا ریداده ها از مقاد یپوشش لیتحل یسنت یدر مدلها چکیده:

با  ییها یو خروج یبا ورود ریباشد. اما در مقاالت اخ یم ییمثبت بازه ا ریحداکثر با مقاد ییداده ها ییکارا یابیقادر به ارز

و  ستندیشده ن نییداده ها به حتم ثابت و از قبل تع یواقع یای. در دنمیدار ارباز هم ثابت سروک یول یمثبت و منف ریمقاد

به مدل ارائه شده  یمقاله، ابتدا اشاره ا نیدارند. در ا طیشرابرآورد  یرا برا یبازه ا انیمتفاوت در م ریمقاد اریاخت تیقابل

Emrouznejad et al  با نامSORM یبازه ها انیثابت در م ریغ ریبا مقاد ییبه داده ها یکردیداشت و با رو میخواه 

 یم میتعم یبازه ا یرا به مدل SORMمدل  رنده،یگ میتصم یواحدها یمثبت و منف یها یو خروج یورود یمتفاوت برا

ثابت  ریغ یمثبت و منف ریبا مقاد ییا رندهیگ میتصم یواحدها ییکارا نییباال و پا یکرانها افتنیجهت  ییو سپس مدلها میده

 .میدار یم انیب ییداده ها نیچن ییکارا یبرا یینموده و با کمک آنها بازه ا ئهارا

  بازه ایی -SORM –داده های منفی  –کارایی  –تحلیل پوششی داده ها  کلمات کلیدی:

 

   مقدمه .1

باا هاد     یپارامتر ریغ ی( روشDEAداده ها ) یپوشش لیتحل

 یمسااو  یباا تعاداد   رناده یگ میتصام  ییواحدها ییکارا یابیارز

اسات.    یابیا تحات ارز  یواحادها  یتمام یبرا یو خروج یورود

مثبات و مشا      یریبراساس مقاد DEAکارآمد در  یمدلها

 ماارائه شدند. ا رندهیگ میتصم یواحدها یو خروج یورود یبرا

و  یکه ورود میمواجه هست یاریما با مسائل بس یواقع یایدر دن

و  یمنفا  یتوانناد ارزشا   یما  رندهیگ میتصم یواحدها یخروج

باه   هستند را رییقابل تغ یاتیعمل یکه در ط رثابتیغ نیهمچن

 یکار با داده ها یبرا راًیکه اخ ییخود اختصاص دهند. از مدلها

است که  یمدل  SORM [1]است. مدل  دهیگرد یمعرف یمنف

کارده و   یناامللوب تلقا   یرا به عنوان ورود یمنف یها یورود

مللوب قارار داده و   یخروج گاهیبهبود آنرا در مدل در جا یبرا

رفتاار   نیا ا نلاور یکند، هم یرفتار م یخروج کیبا آن همانند 

 دارد. زین یمنف یها یخروج یرا برا ییجابه جا

 

 SORMمروری بر روش  .2

 ییکارا یابیارز یاست که برا ییاز مدلها یکی  SORM مدل

 یو خروج یورود یمنف ریبا مقاد ییا رندهیگ میتصم یواحدها

رییمدل با تغ نیثابت بنا نهاده شده است. ا یریمقاد ی هیبر پا   

 ریرا باه مقااد   یمنفا  یرهاا یمتغ مینا یب یم ریکه در ز یریمتغ

 :دینما یم نیگزیمثبت جا

   
  {

                       

                    
            

(1)  

   
 ={

                    

                        
         

قابل توجه است که در دو تغیر متغیر ارائه شده بارای خروجای   

   ها 
   و همچنین     

است و برای همه ی واحدهای     

       تصمیم گیرنده ی دخیال در ایان ارزیاابی داریام:     
  

   
به طور مشابه می توان در مورد ورودی ها نیز همین تغییر  . 

 متغیر را انجام داد.

     

       ∑     

 

                         

         ∑      
 

     
                    

         ∑      
 

     
                

         ∑                                         

         ∑       
      

               

        ∑       
      

                  

        ∑                                                  
 
 

 مدل بازه ایی پیشنهادی .3

   یخروجا  sو    یورود mباا    رناده یگ  میواحد تصام  nدر ابتدا 

مثبات   ریواحدها مقاد نیا یها یها و هم خروج یک هم ورود

 ی. و فار  ما  میریگ یدارند؛ در نظر م اریرا در اخت یو هم منف

در حاال   ریا باه صاورت ز   ییا در بازه یو خروج یهر ورود میکن

 است: رییتغ

, 1,..., 1,...,

, 1,..., 1,..., (3)

ij

rj

L U
x x x j n i m

ij ij

L U
y y y j n r s

rj rj
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حال با استفاده از نماد های قبل مدل بازه ایی را به صورت زیار  

 پیشنهاد می کنبم:
 ̃       

      ∑  
 

 ̃     ̃              

        ∑     ̃  
    ̃  

            
        ∑     ̃  

    ̃  
             

        ∑     ̃    ̃                                    
        ∑     ̃  

   ̃  
            

        ∑     ̃  
   ̃  

            
        ∑       
                    

و  یهماانلور کاه ورود   ،یای باازه ا  یبا در نظر گارفتن داده هاا  

مشا   را   یای باازه ا  انیدر م ییجا به جا تیها خاص یخروج

را  ریاز مقاد ییبازه ا انیدر م رییتغ تیقابل زیآنها ن ییدارند، کارا

نمودن  نیمقاله هد  نشان دادن و مع نیخواهد داشت. در ا زین

مادل   یاست که با اجرا ییبازه ا یداده ها ییکارا یبازه برا نیا

ارائاه داده   ییکاارا  نییکران باال و کران پاا  افتنی یکه برا ییها

 .افتی میشده است به هد  مورد نظر دست خواه

را ارائاه شاده اسات،  کاه      (4)مربوط به مادل  ییایدر ادامه قضا

 مقدار تابع هد  آن است: تیمحدود انگریب

           داشاات: می( خااواه5ماادل ) نااهی(: در هاار جااواب به1) هیقض  

1
~

0 * . 
 برهان: در مقاله اصلی.

      ریا نظ   ی ( برا4)مدل  نهی: در هر جواب به(2) هیقض

**همواره  ~
 k است. 

 در مقاله اصلی. برهان:

 : اگااار(3) هیقض   
** ~

 k   داشااات: میآنگااااه خاااواه 

     ̃     . 

           در مقاله اصلی. برهان:

    داریم                                                                                                                         (:4یه )قض
      

1U

k     

 در مقاله اصلی. برهان:

داریم                                                          (:5قضیه)

                                                                0L

k  

 در مقاله اصلی. برهان:

 بازه کارایی .4

کاران بااال و    یمحاسبه شده بارا  ییکارا ریحال با توجه به مقاد

 نلاور یهاا و هم    مقادار  نیکمتار  افتنیا تاوان باا    یم ن،ییپا

حساب شده به منظاور   یها ییکارا انیدر م   مقدار  نیشتریب

کال   ییکاارا  یبرا یی، به بازه ا    از  کیهر  یکران باال برا

. افات ی میدسات خاواه   یابیا تحت ارز رندهیگ میتصم یواحدها

 رناده یگ میتصم یواحدها یمتناظر تمام نییحال کران باال و پا

 :میکنیم فیتعر ریرا به صورت ز

 
 nkkMax

nkkMin

U

k

U

L

k

L

,...,1,|

,..,1,|

1 







                              
 

از این رو بازه کارایی متناظر تمامی واحادهای تصامیم گیرناده    

 عبارت از  uL   خواهد بود. ,

 

 مثال عددی .5

به علت حجام زیااد در مقالاه    نتایج عددی انجام شده است که 

 اصلی ارائه خواهد شد.

 

 مراجع .6
[1] Amirteimoori Alireza, kordrostami Sohrab, rezaitabar Aliakbar , 

" An Improved to the cost efficiency interval: A DEA-based 

approach", Mathematics and Computation, 181 (2006) 775-781.  
[2] Emrouznejad , A., A.L . Anouze , and E . Thanassoulis  "A 

Semi-Oriented radial Measuring the efficiency of decision 

making units with negative data , Using DEA European Journal 
of Operational Research , 100(1) (2010) : 297-304. 

[3] [4] Banker R., A. Charnes and W.W. cooper, "Some Models for  

Estimating Technical and Scale Inefficiency in Data 
Envelopment Analysis", Management Science, 30, (1984), pp. 

1078-1092. 

[4] [5] Charnes A., W. W. cooper and E. Rhodes, "Measuring the 
Efficiency of decision Making Units", European Journal of 

Operational Research, 2, 1978, pp. 429-444. 

[5 ] Sharp, J.A ., Lio ,W .B ., Meng , W. "A modified slack-based   
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  یفاز یزبان تیکننده با روش روابط اولو نیتام انتخاب

 ansariane@yahoo.com  وبلوچستان ستانیس دانشگاه ، عیصنا یمهندس ارشد یکارشناس یدانشجو ،*  انیانصار احسان    

  m.reza.shahraki@gmail.comمحمدرضا شهرکی، عضوهیات علمی گروه مهندسی صنایع، دانشگاه سیستان و بلوچستان   

  f_h_saljooghi@yahoo.comوبلوچستان  ستانیدانشگاه س ،یاضیگروه ر یعلم اتیعضوه ،یزاده سلجوق نیحس فرانک

سئله م دکه یکباش یکنندگان م نی،انتخاب تام ی،رتبه بند یابیارزمسئله  نیتام رهیزنج تیریمد مهم ازاجزاء یکی چکیده:

ئله بادرنظرگرفتن عدم قطعیت درمس که هستند یا دهیچیپ ،مسائل کننده نیتام انتخاب .مسائلاست  ارهیچند مع یریگ میتصم

باتوجه به اهمیت انتخاب تامین کننده ازلحاظ رقابت پذیری سازمان وکاهش هزینه های خرید  می شوند. به دنیای واقعی نزدیکتر

فازی ودیگر روش  AHPسازگارتر وکاراتر و منعطف ترنسبت به روش های از روش روابط اولویت زبانی فازی استفاده کردیم که 

 های مشابه می باشد.

 یفاز یزبان تی،روابط اولو ارهیچندمع یریگ میکنندگان ،تصم نیتام انتخاب کلمات کلیدی:

 

   مقدمه .1

 یها باچرخه  محصددو ت یامروز،معرف یجهان یدربازارها دیشددد رقابت

 هیسرما به رامجبور گذاران هیسرما ان،یمشتر یبا  وانتظارات کوتاه عمر

 یمسائل نیازمهمتر یکی .[1]کرده است  نیتام رهیبرزنج وتمرکز یگذار

 ،کننده اسددت نیمسدداله انتخاب تام ،مطرح اسددت نیتام رهیکه درزنج

 هنیدرکاهش هز یکننده نقش قابل توجه نیتام حیچراکه انتخاب صدددح

 شیافزا را سازمان یریپذ رقابت تیقابل نیسدازمان داشدته وهمچن   یها

 نیحل مسددداله انتخاب تام یبرا یادیز یتاکنون روش ها [.2]دهد یم

 یفازAHP روش ،یخط یوزن ده یشددده اسددت .روش ها ارائه کننده

 .یخاکستر روابط لیتحل روش رایواخ ،یاضیر یها کیتکن روش ،یگروه

 نبالد به ما اسددت یاتیح اریبسدد کننده نیتام انتخاب که نیا به باتوجه

 یریپذ انعطاف دومشددخصدده ،ییوکارا دقت بر وهعالکه  میهسددت یروشدد

 روابط روش ما یشددنهادیپ کردیرو .باشددد راداشددته یسددازگار نیوتضددم

چارچوب  .رادارد با  هرچهارمشددخصدده که باشددد یم یفاز یزبان تیاولو

 :است صورت نیبد مقاله

 میپرداز یم یمثال عدد کی بده 3وبخش  قیتحق یمتددولو  2 دربخش

 . میپرداز یم یریگ جهینت به 4ودربخش 

 

 

 

 

 

                                                           

 *ارائه دهنده

FuzzyPrLin) یفاز یزبان تیاولو روابط روش .2 eRa ) 

 نیاAHPدر یوسدددازگار ثبات بهبود یبرا(2010و2002) وچن وانگ

 یزبان یابیارز یرهایمتغ از اسددتفاده رابا روش نیآنها .دادند ارائه را روش

 یمهاگا.دادند توسعه یفاز یزبان تیاولو روابط سیماتر ساخت یبرا یفاز

FuzzyPrLinروش حل  یها eRa[3] است ریز صورت به: 

رابا متغیرهای زبانی فازی تصدددمیم گیرندده هرجفدت ازمعبدارها    -1

 (. یزوج سهیمقا1nمقایسه می کند)

ت از معاد  بااستفاده  یفاز یزبان تیاولو ناسازگار روابط آوردن دست به

روش  نیمربوط به ا P pij n n



اگراعدادبدسدددت آمده دربازه .

 صفرو یک نباشند باید تابع تبدیلی روی آنهاصورت گیرد

    (1)    1, , 1,..., .
L R

ij ji
i j nP P      

    (2)   1, , 1,..., .
M M

ij ji
i j nP P    

    (3)    1, , 1,..., .
R R

ij ji
i j nP P    

        (4)
3

, ,
2

R R L

ij jk ki
i j kP P P    

     (5)
3

, ,
2

M M M

ij jk ki
i j kP P P    

       (6)
3

, ,
2

L L R

ij jk ki
i j kP P P     
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 نیدرا.آنچه که  اریهرمع یبرا اسدددتفداده ازعملگرمیدانگین زبدانی    -3

     کامال یفاز یزبان تیاولو رابطدده کید م،یآور یم بددسدددت  مرحلده 

 .دگرد یم بهسارمحایهرمع وزن مرحله نیودرا. سازگاراست

 آنها کردن یفاز یود یها گروه ادغام -4

 یانجام م یبراسددداع اعدادمعمول یبند اعداد،رتبه یفاز ید بعداز -5

 .انتخاب دارد یبرا یبا تر تیاولو شترباشدیمقدارب نیوهرچه ا ردیگ

 مثال عددی .3

این مقدالده درنظر دارد بدا توجده بده معیدارهای قیمت، کیفیت، توانایی       

محصدول وسدرویس، تامین کننده برتر را ازبین سه تامین کننده باروش   

درخت تصددمیم مساله 1روابط اولویت زبانی فازی انتخاب کند. درشددکل 

مقابسات زوجی بین معیارها انجام نشدان داده شدده است. درمرحله بعد   

می گیرد وعددفازی مربوط به متغیرهای ارزیابی زبانی  باتوجه به جدول 

آمده 3و2بدسددت می آید. مقایسدده زوجی برای هرچهارمعیاردرجدول  1

دیگرماتریس های تصددمیم گیری به همین روش بدسددت می آید و وزن 

 .ب می کنیممعیارهارا محاسبه ودرنهایت بهترین گزینه را انتخا

 

  

 .درخت تصمیم مساله 1شکل                            

 عددفازی مثلثی                 وا ه زبانی                                 

 (0.3,0.5,0.7)  برابر 

 (0.5,0.65,0.8)  ضعیف

 (0.6,0.8,1)  نسبتا قوی

 (0.7,0.9,1)  بسیارقوی

  (0.8,1,1)  کامالقوی

 .ارزیابی متغیرهای زبانی فازی1جدول 
 

 

 کیفیت    قیمت     سرویس     
توانایی 

 فنی

   یقو نسبتا *        سرویس  

  ضعیف *       قیمت  

 قوی کامال *          کیفیت  

   *           توانایی فنی

 . مقایسات زوجی بین معیارها2 جدول

 
 

 

 

 

 
 
       

 
 

      سیسرو      

                
   

       متیق

             

 
          تیفیک      

         
    

توانایی 

 فنی

(0.538,0.637,0.8) )0.538,0.616,0.63) (0.5,0.5,0.5) سیسرو           
  

(0.653,0.8,1) 

 (0.8,0.94,1) (0.5,0.557,0.615) (0.5,0.5,0.5) (0.307,0.384,0.462) متیق  

         
 تیفیک

0.193,0.327,0.462) (0.385,0.443,0.5)               (0.5,0.5,0.5)   )0.6,0.7,0.6 ) 

 ییتوانا

 یفن

(0,0.153,0.347) (0,0.058,0.193) (0.307,0.307,0.38) )0.5,0.5,0.5) 

 اولویت زبانی فازی. ماتریس  تصمیم برای روابط 3جدول 

   یریگ جهی. نت4

دراین مقاله برای حل مساله انتخاب تامین کننده از روش روابط اولویت 

فازی اسددتفاده شددد. چراکه اگرانتخاب تامین کننده به درسدددتی    زبانی

صورت پذیرد، به طورقابل مالحظه ای هزینه خریدکاهش وقابلیت رقابت 

پذیری سدددازمان رابهبود می بخشدددد. بااسدددتفاده ازاین روش نتای  قابل 

 تدرنهایقبولی ازنظرکارایی وانعطاف پذیری وسددازگاری بدسددت آمدکه  

ازاین روش برای انتخاب تامین کننده حل گردید یک مثال با اسدددتفاده 

 که گزینه اول انتخاب گردید.  

 

 مراجع. 5

 

 ،حفیظ، "مدیریت زنجیره تامین" نوری ،ع.، م.، ،سیف برقی .[1]   

 .1391، تهران

 

[2] . Weele,2000,.”Purchasing and Supply chain 

management”, NEVI publishing. 
 
[3].  Y, Chen,. T, Wang  , C, Wu ,. “ Multi-
criteria decision making with fuzzy linguistic 
preference relations”, journal mathematical, 
35 (2011)1322-1330. 
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 1 *ارائه دهنده

 

برمبنایVIKORبهکمکروشکنندهگیریبرایانتخابتأمینتصمیم

(ISMسازیساختاریتفسیری)دهیِرویکردمدلوزن
 faezirad@chmail.ir، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه عالمه طباطبائی )ره(، *محمدعلی فائضی راد

 amin@hanifi.ir ،ریزی ، مؤسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامههای اقتصادی اجتماعی ، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستممحمدامین حنیفی

های  کگیری بوده که توسط تکنی تصمیم های کننده، معیارها و شاخص مسائل انتخاب تأمین یکی از ابعاد گستردگی چکیده:

دهی  ی وزن دغدغهگردد. این موضوع در کنار  یگیری چندشاخصه مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت انتخاب م ممختلف تصمی

در این مقاله به منظور ارزیابی و انتخاب گیری لحاظ گردد.  های تصمیم ها، اهمیت قابل توجهی یافته و در تکنیک به شاخص

های این روش بر مبنای مدل ساختاری  برای انتخاب استفاده شده که پیش از آن، شاخصه VIKORکننده، از روش  تأمین

اعمال  ISMها در ماتریس نهایی  دهی بر اساس میزان نفوذ هریک از عامل ند. این وزنشو یدهی م ( وزنISMتفسیری )

 گردد. می

 گیری (، انتخاب پیمانکار، ارزیابی تصمیمISMسازی ساختاری تفسیری ) (، مدلVIKORویکور ) کلمات کلیدی:

   مقدمه .1

یکییی از مسییائل مهییم در مییدیریت زنجیییره تییأمین، انتخییاب    

هیا تیأریر    هر کیاهش هزینی  بی کننده مناسبی است که هیم   تأمین

بگذارد و هم توانایی رقیابتی سیازمان را بهبیود بخشید. انتخیاب      

 کننده به طور طبیعیی پییییده و بیدون سیاختار     بهترین تأمین

تعریف شده است؛ این انتخیاب بیشیتر بیه نیوع فعالییت تیأمین      

هییای چنییدمعیاره  گیییری . تصییمیم[1]کننییدگان بسییتگی دارد 

بنییدی و انتخییاب  چییارچوبی مناسیی  را بییرای ارزیییابی، رتبییه  

 مختلیف های  کنندگان مناس  بر اساس معیارها و شاخص نتأمی

. در اییین پییژوهش از روش ویکییور  [2] دهیید بییه دسییت مییی 

(VIKORبه عنوان تکنیک ارزیابی و انتخاب تأمین )   کننیدگان

سازی چند معیاره  به منظور بهینهاستفاده شده است. این روش 

بندی و  توسعه یافته و تمرکز آن بر رتبههای پیییده  در سیستم

 باشید  ی متضیاد میی  هیا  صها بر پایه شاخ از میان گزینهانتخاب 

( ییک  ISMسازی ساختاری تفسیری ) مدل . از سوی دیگر،[3]

سیازد تیا    یهیا را قیادر می    فرآیند یادگیری است که افراد یا گروه

نگاشیتی از روابییط پیییییده بیین بسیییاری از عوامییل درگیییر در   

نییز   پیژوهش نیوآوری ایین   و  [4]موقعیتی مبهم را ایجاد کنند 

 بوده است. ی تصمیممعیارها به دهی نوزدر  ISMاستفاده از 
 

 سازی پژوهش مدل .2

گییری در   مهای تصمی معیارهای مشخص شده به عنوان شاخصه

بنیدی   سازی ساختاری تفسیری سطح روش ویکور، ابتدا در مدل

این کیار در مرحلیه    شود. یشده و قدرت نفوذ هریک مشخص م

نخست با مقایسه زوجی معیارها آغاز شده و نتایج ایین مقایسیه   

)تیأریر    (،  بیر    )تیأریر    (،  بیر    )تیأریر    با چهار نمیاد  

)عید  تیأریر هییک ییک( در میاتریس        بر هم( و   و   توأمان 

 هیای  . سیسس در میاتریس  گیردد  خودتعاملی ساختاری درج میی 

هییای  و نهییایی ایین نمادهیای بییه صیفر و ییک     دسترسیی اولییه  

 دسترسیی  در میاتریس  اًدهنده روابط تبدیل شیده و نهایتی   نشان

هیا بیا هیر طیولی        و    کلیه روابط بیین  پذیری  انتقالنهایی، 

   گردد. تثبیت می
          
           
         (   )  

، ISMبه وسییله جمیس سیطری در میاتریس دسترسیی نهیایی       

ها مشخص شده و این قدرت نفیوذ   قدرت نفوذ هریک از شاخص

هیای بیه کیار رفتیه در روش ویکیور       در این مقاله به عنوان وزن

 گردند.   تلقی می

 

 های کمی یافته .3

( و جیویی و همکیاران   3102هیای کلییک )   بر اساس پیژوهش 

(، Q(، معیارهای کیفیت )3100) یوسف ( و زوگاری و بن3100)

(، B(، برنیید و سییابقه ) T(، فنییاوری )P(، قیمییت )Dتحویییل )

( بییا نظییر A( و خییدمات پییس از فییروش )Gموقعیییت مکییانی )

 uPVC تولییدات  صینعت در کننیده   خبرگان در انتخاب تیأمین 
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انتخاب شدند. این معیارها با نظر خبرگان مقایسه زوجی شده و 

 اولیه زیر حاصل شد.  در نهایت ماتریس دسترسی
 

 

  Q D P T G B A 

Q 1 0 1 0 0 1 0 

D 0 1 1 0 0 0 0 

P 0 0 1 0 0 1 0 

T 1 0 1 1 0 0 0 

G 0 0 1 0 1 0 0 

B 0 0 0 0 0 1 0 

A 0 0 1 0 0 1 1 

با لحاظ کردن تمامی روابط طولی، ماتریس نهایی ایجاد 

 شود: می

  Q D P T G B S نفوذ 
Q 1 0 1 0 0 1 0 3 

D 0 1 1 0 0 1 0 3 

P 0 0 1 0 0 1 0 2 

T 1 0 1 1 0 1 0 4 

G 0 0 1 0 1 1 0 3 

B 0 0 0 0 0 1 0 1 

S 0 0 1 0 0 1 1 3 

شیود،   ( حاصیل میی  3میزان نفوذ که از ماتریس نهایی جیدول ) 

هیا در تیأریر بیر دیگیر      گر میزان اهمیت هریک از شاخص نمایان

هییا  ویکییور، وزن شییاخصهاسییت. در ادامییه، در روش  شییاخص

 شود. متناس  با میزان نفوذ آنها محاسبه می

 ها که نرماییز شده، به شرح زیر است: بردار وزن شاخص

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 

.158 .158 .105 .211 .158 .053 .158 

ها، ماتریس تصمیم بر اساس نظرات خبرگیان   پس از تعیین وزن

گیردد. )دو   مقیاس میی  بی  ایجاد شده و در نهایت در ماتریس 

 های منفی هستند.(   شاخص Gو  Pشاخص 

  Q D P T G B S 

   0.62 0.44 0.55 0.59 0.53 0.49 0.51 

   0.49 0.55 0.5 0.47 0.71 0.63 0.64 

   0.49 0.55 0.52 0.59 0.28 0.35 0.26 

   0.37 0.44 0.41 0.29 0.36 0.49 0.51 

: مقدار برای هر معیارتعیین بدترین و بهترین   

   
0.615 0.552 0.414 0.588 0.285 0.63 0.64 

   
0.369 0.442 0.553 0.294 0.712 0.35 0.256 

هیای   بعد از تعیین بدترین و بهترین مقادیر، با استفاده از فرمول

( برای هر گزینیه    ( و مقدار تأسف )  زیر، مقدار سودمندی )

 آید.   ( به دست می  مقدار شاخص )محاسبه شده و سسس 

   ∑  
(  
     )

(  
    

 )

 

   

 

      [  
(  
     )

(  
    

 )
] 

 

    [
(    

 )

(     )
]  (   ) [

(    
 )

(     )
] 

                    
          

                   
         
هیا را بیر    های فوق، گزینه بعد از محاسبه مقادیر بر اساس فرمول

 کنیم: بندی می رتبه  و   و   اساس 

 
      

   0.434 0.158 0.117 

   0.384 0.158 0.02 

   0.374 0.158 0 

   0.632 0.211 1 

بندی )از کم به زیاد(:  رتبه  
      

   

  ,  ,   

   

      

      

         

با توجه به اینکه شیر  نخسیت بیرای بیشیتر بیودن دو گزینیه       

از نسییبت   بنییدی بییر اسییاس  نخسییت در رتبییه
 

   
رعایییت  

دارای رتبه نخسیت بیوده و      و    شود، لذا هردو گزینه  نمی

از ارجحییت     گزینیه    پاییه  ها بر  ترتی  رتبه البته به دلیل

 . خواهد بودبیشتری برخوردار 
 

 نتایج و پیشنهادها .4

سازی ساختاری تفسیری به عنوان یک روش برای مدل  مدل

های مورد  دهی به شاخص کردن شرایط پیییده، توانایی وزن

گیری چندمعیاره را دارد. به منظور توسعه این  نیاز در تصمیم

و  ISMل از های حاص دهی بر اساس رده موضوع، گسترش وزن

 گردد. گیری از منطق فازی توصیه می همینین بهره
 

 . مـراجع 6

[1]  J. Roshandel, S. S. Miri-Nargesi and L. Hatami-Shirkouhi, 

"Evaluating and selecting the supplier in detergent production," 
Applied Mathematical Modelling, vol. 37, p. 10170–10181, 2013.  

[2]  L. De Boer, E. Labro and P. Morlacchi, "A Review of Methods 

Supporting Supplier Selection," European Journal of Purchasing and 
Supply Management, vol. 7, no. 2, pp. 75-89, 2001.  

[3]  S. Opricovic and G.-H. Tzeng, "Compromise solution by MCDM 
methods: A comparative analysis of VIKOR and TOPSIS," European 

Journal of Operational Research, no. 156, pp. 445-455, 2004.  

[4]  J. Warfield, "Developing interconnected matrices in structural 

modeling," IEEE Transaction Systems Man and Cybernetics, vol. 4, 
no. 1, pp. 51-81, 1974.  
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ارشات و زمانبندی بهنگام سیستم تولید جریانی با محدودیت پذیرش سفارائه یک مدل ریاضی برای مسئله 

 هانگهداری پیشگیرانه ماشین

 irajarash@ustmb.ac.ir،علوم و فنون مازندران، دانشگاه گروه مهندسی صنایع عضو هیأت علمیایرج مهدوی، 

 j_rezaeian@ustmb.ac.ir،، دانشگاه علوم و فنون مازندران صنایعگروه مهندسی  عضو هیأت علمیجواد رضائیان، 

 homeira.esmaeeltabar@ustmb.ac.ir،علوم و فنون مازندران، دانشگاه دانشجوی کارشناسی ارشد ،* تبار نشلیاسماعیلحمیرا

 

محدودیت پذیرش سفارشات پرداخته  سیستم تولید جریانی با در نظرگرفتنمطالعه به زمانبندی بهنگام  در این چکیده:

صل از شوند و تولیدکننده با توجه به سود حاشات رسیده به کارگاه پذیرفته نمیبه این معنی که همه سفار شودمی

ها ماشینشده  ید، فرضجهت دستیابی به دنیای واقعی مسائل تول  کند.گیری میسفارشات برای رد یا پذیرش آنها تصمیم

این مسئله یک  حل است. برایها نگهداری پیشگیرانه ماشین باشند و این عدم دسترسی به علتنمی همواره در دسترس

 است.هریاضی ارائه شدمدل 

 گهداری پیشگیرانه، تولید بهنگامسیستم تولید جریانی، پذیرش و رد کارها، ن کلمات کلیدی:

  مقدمه .1

ع در طول زمان، جهت انجام زمانبندی، تخصیص مناب

سازی یک یا چند ها با هدف بهینهایی از فعالیتمجموعه

یک مدل انتخاب  ]1[معیار عملکرد است. در ابتدا پوربابایی

سود حداکثر  دستیابی بهماشین برای کار در محیط تک

و  خالص با توجه به جریمه دیرکرد ارائه نمود. یانگ زایو

پذیرش مسئله جریان کارگاهی با محدودیت  ]2[همکاران

یااوریما و  .را در نظر گرفتندسفارشات با جریمه دیرکرد 

کاری ترکیبی با تابع دشمحیط کارگاه گر ]3 [همکاران

سازی وابسته و فرضیات زمان آمادهزمانی ساخت هدف دوره

با توجه به  در نظر گرفتند.را پیشگیرانه تعمیرات و به توالی

ایی در زمینه مسئله زمانبندی کارگاه ادبیات تحقیق،مطالعه

پذیرش های محدودیت گردش کاری با بررسی همزمان

ها در محیط تولید بهنگام ماشین سفارشات و دسترسی

 صورت نگرفته است.

 و ارائه مدل ریاضیتعریف مسئله  .2

روی کاندید برای پردازش   کار متمایز،nیک مجموعه از 

که به صورت سری قرار گرفتند ماشین  mایی از مجموعه

هر کار در هر زمان تنها روی یک ماشین و هر . وجود دارد

باشد. تنها یک کار میماشین در هر لحظه قادر به پردازش 

باشد.میزان ارای درامد و موعد تحویل مشخص میهر کار د

های تکمیل کارهای پذیرفته شده از موعد انحراف زمان

شود. ودکرد یا دیرکرد زمانی محاسبه میتحویل به صورت ز

ایجاد  وی آنکاری ربارپردازش هر کار بر روی هر ماشین 

این بارهای کاری روی هر ماشین نبایست  ، مجموعکندمی 

خصوصیات ماشین است تجاوز از میزان مشخصی که از 

 هدفاست. یکسانها ماشینهمه توالی کارها روی .کند

ایی از کل سفارشات و توالی پردازش تعیین زیرمجموعه
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های کارهای پذیرفته شده منهای جریمه تابع هدف درآمد 

هر کار را در یک  3و2زودکرد و دیرکرد آنهاست. محدودیت 

تنها یک کار را روی هر ماشین مکان و در هر مکان 

-عملیات نت را برنامه 11تا 4ودیت کند. محدجایگذاری می

مربوط به مکان مجازی صفر  12محدودیت کنند. ریزی می

 زمان تکمیل کارها در هر مکان 14و13محدودیت باشد.می

زمان  15کند. محدودیتها را محاسبه میروی ماشین

  16، محدودیتکنددیرکرد یا زودکرد کارها را حساب می

حداکثر تعداد عملیات نت قابل انجام روی هر ماشین را 

متغیرهای تصمیم را  نوع 17نماید، محدودیت محاسبه می

 کند.بیان می

 خطی سازی  .3

عبارت بخش دوم تابع هدف 
jjjjj TEy    با متغیر

های و محدودیتجایگزین jkنامنفی 
jj Myk   ،

)1( jjjjjj yMTEk  1(و(  jjjjjj yMTEk  

ها  ضرب در محدودیت گردد.اضافه می
jir yx   با

jru که

متغیری باینری است جایگزین شده به طوریکه 

jjrjr yxu 2  1و jjrjr yxu.  عبارت
mrjr cx در  .

با متغیر نامنفی 15محدودیت 
jrGهای و محدودیتیگزین جا

jrjr MxG   ،)1( jrmrjr xMcG   1(و(  jrmrjr xMcG اضافه

 هاییتمحدودبا  14گردد.در نهایت محدودیتمی
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'1به طوریکه  گردد  irir qq. 

 نمونه عددی مسئله .4

تحلیل جهت بررسی کارایی مدل پیشنهادی، 

مد کار دوم و سقف بارکاری آحساسیت بر روی در

و ماشین 3یک مسئله با برای ماشین اول برای 

 کار در نرم افزار لینگو صورت گرفته است.6
تعداد نت روی  تابع هدف

 1ماشین

حداکثر بار مجاز 

 1روی ماشین 

1208.1 1 25 
1201.6 2 15 

 
 2درآمد  کار  2حالت پذیرش کار  تابع هدف

1382.7 12 y 300 

1208.1 02 y 71 

 نتایج .5

در این تحقیق یک مدل ریاضی جدید برای مسئله 

جدید زمانبندی بهنگام سیستم تولید جریانی با 

ارشات و نگهداری پذیرش سفدو محدودیت 

است و کارایی آن با ها ارائه شدهپیشگیرانه ماشین

 است.افزار لینگو سنجیده شدهحد نرموروش شاخه
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  Cross-efficiency Aggregation to Selecting Best 

DMU with Fuzzy Data  
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Abstract: Cross-efficiency evaluation is an effective way for ranking decision making units (DMUs) 

in data envelopment analysis (DEA). In this paper we use ordered weighted averaging (OWA) 

operator weights for cross-efficiency aggregation. But in real world, we are often conformed to 

ambiguous and uncertain data. So, it is undeniable need for fuzzy logic to evaluate the efficiency unit. 

Keywords: Data envelopment analysis, OWA operator, cross-efficiency, Fuzzy data. 
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1.  INTRODUCTION 

Cross-efficiency evaluation, is an effective way of ranking 

decision making units (DMUs) [1]. The most extensively 

used approach is to aggregate cross-efficiencies with equal 

weights. That is self-evaluated efficiencies are much less 

weighted than peer-evaluated efficiencies values. The use 

of OWA operator weights for cross-efficiency aggregation 

allows the weights to be reasonably allocated between self 

and peer evaluated efficiencies in terms of the DM`s 

optimism level, characterized by an orness degree. For 

making sensible decision and more adaptive to real world, 

it is required to use fuzzy logic as a tool to achieve the 

ultimate objective.  

2.  FUZZY SET 

In the real life, problems there may exist uncertainly about 

the parameters. In such a situation the parameters of linear 

programming problems may be represented by fuzzy 

number.  

Definition 1: For any arbitrary fuzzy number A , 

   11 inf sup02
R A A A d    

This reduces to      1 1
1 2 2 12 4

R A a a      A 

complete review on fuzzy set theory fundamentals and fuzzy 

decision making can be found in [2]. 

3.  OWA OPERATORS AND THEIR WEIGHTS 

DETERMINATION METHODS 

OWA operators, introduced by Yager [4], an OWA 

operator of n is a mapping : n nF R R  with an 

associated weight vector  1,...,
T

nW w w  such that: 

 1 1 1

1
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,..., ...  
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n i i n n
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Where ib  is the ith largest of 1,..., .na a  In this paper we 

used minimax model to obtain OWA operator weights as 

follow [3]: 
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This model minimizes the maximum disparity between 

two adjacent weights.  

4.  CROSS-EFFICIENCY EVALUATION  

The neutral cross-efficiency evaluation of  ,kDMU can be 

computed using the following model in the form of fuzzy 

linear programming: 
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5.  NEUTRAL CROSS-EFFICIENCY AGGREGATION BY 

OWA OPERATOR WEIGHTS 

Traditional approaches for the cross-efficiency 

evaluation do not differentiate between self-evaluated and 

peer-evaluated efficiencies and aggregate them equally. A 

significant drawback with these approaches is that the 

weight assigned to the self-evaluated efficiency of each 

DMU is fixed and has no way of incorporating th DM`s 

subjective preferences into the aggregation. To reflect the 

DM`s subjective preferences on different efficiencies, we 

propose the use of OWA operator weights for cross-

efficiency aggregation. This requires re-ordered 

efficiencies of each DMU from the biggest to the smallest. 

Evidently, self-evaluated efficiencies are always ranked in 

the first place. In order to determine the weights of OWA 

operators, it is necessary for the DM to provide his/her 

preferences on different or optimism level towards the best 

relative efficiencies.  

6.  A ILLUSTRATIVE EXAMPLE 

In this this section, we provide a neumerical example to 

illustrate the potential applications of OWA operator 

weights in cross-efficiency aggregation. In this example 

we want to evaluated 6 DMUs with fuzzy inputs and 

outputs. Table (1) shows inputs and outputs of 6 DMUs.  

 

Table 1 Inputs and outputs of 6 DMUs 

 

DMU 

Inputs and outputs of 6 DMUs 

I1 I2 O1 O2 

1DMU  (4,8,1.3,1.3) (4,6,2,14) (1.2,3.2,1.4,1.4) (10,24,1.5,1.5) 

2DMU  (3,5,2,6) (1,5,1.2,9.2) (2,3,1,7) (2,5,1,3) 

3DMU  (3,9,1.2,1.2) (2,4,1,5) (1.3,5.3,1.8,1.8) (7,9,1.6,1.6) 

4DMU  (3,7,1.3,1.3) (1.3,5.3,1.9,1.9) (2,4,1.8,1.8) (1,3,1.2,1.2) 

5DMU  (9,15,1.5,1.5) (3,5,2,18) (1,3,1.9,1.9) (6,10,1.2,1.2) 

6DMU  (3,2,5.2,1.5) (1,5,1.2,1.2) (3,2,1.2,1.2) (3,5,2,10) 

 

At first we obtained crisp data, then we use model (2) to 

obtained neutral  cross-efficiency of DMUs. Finally by 

using model (1), we obtained OWA operator weights and 

aggregated cross-efficiency by these weights. See Table 

(2).  

  

Table2. Cross-efficiency aggregation by OWA operator 

weights 

DMU 

Optimism level of the DM 

1

 

 

0.9752

 

 
0.8

 

 

0.5

 

 

0.2

 

 

0.0248

 

 

0 
 

1DMU
 

1 0.9250 0.6855 0.4077 0.1673 0.1601 0.1601 

2DMU
 

1 1 0.8500 0.6592 0.4888 0.4798 0.4712 

3DMU
 

1 1 0.9278 0.6202 0.3139 0.2208 0.2083 

4DMU
 

1 1 0.8842 0.5767 0.4440 0.3879 0.3704 

5DMU
 

1 1 0.9060 0.6074 0.3126 0.2231 0.2075 

6DMU
 

1 1 0.850 0.659 0.4885 0.4801 0.4716 

 

We can see, the best selection of DMUs is not fixed. It 

varies with the DM`s optimism level or subjective 

preference. Best DMUs showed by red color. 

7.  A ILLUSTRATIVE EXAMPLE 

1. Conclusion 

We focused our attention in this paper on the aggregation 

process of cross efficiencies and proposed the use of 

OWA operator model for obtain weights for cross-

efficiency aggregation, which allows the DM`s optimism 

level towards the best relative efficiencies or subjective 

preferences on different efficiencies to be taken into 

consideration in the final overall efficiency assessment. 
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Abstract:In the competitive trade world, choosing the best supply chain is a vital problem. One of the most 
important processes performed in enterprise today is the evaluation, selection and continuous measurement of 
suppliers. On the other hand, supplier selection is one of the key issues of Supply Chain Management because 
the cost of raw materials and component parts constitutes the main cost of a product management. In this paper 
we improving the selection symmetric weights as a secondary goal in DEA cross-efficiency to select best 
supplier. The proposed method decreases the number of zero weights, the improved method generates more 
acceptable results in the ranking process of the decision making units (DMUs). 
Keyword: Data Envelopment Analysis (DEA), Cross-efficiency, Secondary goal. 
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1.  INTRODUCTION 

Data envelopment analysis (DEA) is a linear 
programming based methodology for assessing the 
relative efficiency of decision making units (DMUs) 
Among the ranking methods, the cross-efficiency 
evaluation is an effective way for ranking DMUs. A 
problem of this method is a larg number of zero weights, 
in this paper we introduced improved secondary goal 
model that  provides optimal symmetric DEA weights 
with less zero components and produces more acceptable 
results. 

2.  PRELIMINARIES 

In this section, we briefly explain about the cross-
efficiency evaluation and the selection of symmetric 
weights as a secondary goal method. In productive 
activities, we assume that there are n DMU; each one 
transforms m different inputs into different s outputs. The 

efficiency score of each nJkDMU k ,...,1( is 

obtained by solving following CCR model: 

0      U

0V      

(1)n 1,...,j0,XVY      U

1  U..

XVmin

k

k

j
T
kj

T
k

T
k

k
T
k

kYts 

Where kU and kV are the input and output weight 

vectors of kDMU . [1]  

Model (1) may have alternative optimal solution. In the 
presence of alternative optimal solutions of model (1), the  

elements of cross-efficiency matrix are not fixed and may 
alter. To overcome this shortcoming, Jahanshahloo et al. 
[2] proposed the use of following secondary goal model: 
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3.  PROPOSED MODEL 

in some situation, a lot of zero elements may exist 
among the input and output weight vectors which are 
obtained by model (1). Therefore, the provided cross-
efficiency scores by these weights can be unreliable. By 
rewarding DMUs to assign their weights symmetrically to 
all of their inputs and outputs, the proposed secondary 
goal model (2) decreases the unreliability in the elements 
of the cross-efficiency matrix. But in this method, some 
zero elements among input and output symmetric weights 
may still exist. In order to assign the input and output 
weights as symmetrically as possible to all of the inputs 
and outputs and decrease the zero elements among the 
input and output weights, in this section, we proposed 
following model: 
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Where 01w and 02w are the weighting 

coefficients for the two objectives and 

 

satisfying 

the condition 121 ww . [3]. 

4.  AN ILLUSTRATIVE EXAMPLE  

    in this section, we provide a numerical example.. In this 
example we want to select best box suppliers among 12 
suppliers. Factors considered in order to select best 
supplier are as follows: 
The data set for the 12 box supplier is documented in 
Table (3), where price (USD), distance (kilometer) and 
preparation time (Hour) are treated as inputs, quality and 
services are viewed as outputs.  
Table 1. Data for 12 Box supplier 

Supplier 
Inputs and Outputs 

Price Distance 
Preparation 

Time 
Quality Serivices 

1 320.5 65 48 7 6 
2 320 680 72 6 6 
3 320 800 72 4 8 
4 330 1100 84 3 4 
5 330 800 72 5 5 
6 325 700 12 3 8 
7 365 940 84 1 4 

 

Following tables show the input and output weight 
vectors produced by the different secondary goal models. 
Table 2. Input and output weights for DMUs produced by 
model (2) with 10zero elements.  

Table 2. Input and output weights for DMUs produced by model 
(2) with 10 zero elements 

DMU Input1 Input 2 Input 3 Output1 Output2 Outpot 3 

1 0.0019 0.0008 0 0.00032 0.00090 0.0002 
2 0.0028 0.0006 0 0.00055 0.00064 0 
3 0.0000 0.0002 0.0007 0 0.00024 0.0010 
4 0.0053 0.0005 0 0.00076 0 0.00003 
5 0.0024 0.0001 0 0.00040 0.00112 0.00035 
6 0.0020 0.0008 0 0.00034 0.00094 0.00029 
7 0.0025 0.0001 0 0.00041 0.00115 0.00036 

Table 3. Input and output weights for DMUs produced by 
model (3) with 4 zero elements  

Table. 4 indicates the overall efficiency scores and 
resulted for the seven supplier by different secondary goal 
models. 

DMU 
Cross-efficiency 

model 
Model (2) Model (3) 

1 0.9442 (2) 0.86031 (3) 0.86585 (3) 
2 0.9326 (3) 0.86618 (2) 0.90184 (2) 
3 0.7952 (6) 0.81625 (4) 0.81491 (5) 
4 0.5793 (7) 0.52155 (7) 0.54770 (7) 
5 0.9100 (4) 0.81581 (5) 0.85304 (4) 
6 0.9929 (1) 0.95786 (1) 0.98443 (1) 
7 0.8963 (5) 0.74598 (6) 0.77632 (6) 

 

5.  CONCLUSIONS 

In this paper improved the proposed secondary goal 
model by Jahanshahloo et al.The improved method by 
reducing the zero elements between symmetric weights 
and eliminating the redundant constraints provides more 
reliable results in the ranking process of the DMU. 
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DMU Input1 Input 2 Input 3 Output1 Output2 Outpot 3 

1 0.02386 0.00072 0.02137 0.00556 0.00952 0.01961 

2 0.03709 0.00039 0 0.0053 0.00321 0.00329 

3 0.00545 0.00015 0.00774 0.00193 0.0019 0.0058 

4 0.07826 0.00008 0 0.01111 0 0 

5 0.01753 0.00005 0.00042 0.00132 0.0023 0.00256 

6 0.02095 0.00041 0.00602 0.00253 0.00741 0.00741 

7 0.02069 0.00003 0.00013 0.00109 0.0021 0.00344 
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 mohamad_saffari@yahoo.com، ت علمی گروه مهندسی صنایع، دانشگاه تفرشأمحمد صفاری، عضو هی

را  ییکارا د،یاست که با استفاده از مفهوم مجموعه امکان تول یاضیاستوار بر محاسبات ر روشی ها داده یپوشش لیتحل چکیده:

به کار برده  ویسنار نتری عملکرد واحدها در مطلوب یرگی اندازه برای ها، داده یپوشش لیتحل کی. روش کالسکند یمحاسبه م

 نانهیبدب ییکارا یابیبه نام ارز یمشابه کردیحالت ممکن(، رو نی)بدتر ویسنار نیلوبترواحدها در نامط یابی. به منظور ارزشود یم

در این نوشته، مدل موجود محاسبه کارایی بدبینانه تحلیل پوششی داده ها اصالح شده و روش نوآورانه ای برای  وجود دارد.

 حل سریع آن ارائه می شود.

  .هاها، خروجیورودی واحد تصمیم گیرنده،بدبینانه، داده ها، کاراییحلیل پوششی ت کلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده

  مقدمه .1

 تحلیل پوششی داده ها روشی استوار بر محاسبات ریاضی است

که با استفاده از مفهوم مجموعه امکان تولید، کارایی را محاسبه 

می کند. روش کالسیک تحلیل پوششی داده هاا، بارای انادازه    

گیری عملکرد واحدها در مطلوبترین حالت باه کاار بارده مای     

شود. واحدهای تصمیم گیرناده هماواره در مطلاوبترین حالات     

صامیم گیرناده   خود قرار ندارند بدین سبب کارایی هار واحاد ت  

کاارایی در بهتارین حالات نهواهاد باود. بادین       برابر با بیشینه 

ی کارایی پیشنهاد شده است که باا توجاه   منظور، محاسبه بازه

 شود.به کارایی خوشبینانه و کارایی بدبینانه تعیین می

 بازه کارایی .2

، دو مدل کارایی خوشابینانه و  2002انتانی و همکاران در سال 

مادل  . ی کاارایی معریای کردناد   ای محاسابه باازه  بدبینانه را بر

محاسبه کارایی خوشبینانه، مشاابه مادل هاای سانتی تحلیال      

بیشینه با هدف توسط یک مدل خطی  که ها استپوششی داده

کاه باین کاارایی     باه تفااوتی  باا توجاه   شود. ی محاسبه میساز

کارایی بدبیناناه بار اساا     ، مدل وجود داردبدبینانه و ناکارایی 

باا   کساری یک مدل  و بازنویسیکارایی خوشبینانه  سنتی مدل

هدف کمینه سازی ارائه شده است. به بیاان دیگار هادف مادل     

 ،بیشینه سازی و هدف مدل کارایی بدبیناناه  ،کارایی خوشبینانه

ی کساری  روش تبدیل برنامه ریزاستفاده از  کمینه سازی است.

مینه ساازی  به برنامه ریزی خطی، نتیجه صفر را برای مسئله ک

در نظر گریته می ( 1)به همراه دارد. برای ریع این مشکل یرض 

 .شود

  :1یرض 

واحد تحت ارزیابی، حداقل یاک واحاد    در بدبینانه ترین کارایی

)باه ییار از واحاد تحات ارزیاابی( دارایای        تصمیم گیرنده دیگر

 کارایی برابر یک است.

)تعاداد  nان مدل برای محاسبه کارایی بدبینانه ، انتانی و همکار 

ارائاه دادناد کاه در    ( را 1)مرحله ای  واحدهای تصمیم گیرنده(

باا هام مقایساه و کمنیاه      (2با اساتفاده از )  نهایت نتایج آن ها

مقدار به عنوان کارایی بدبینانه واحد تحت ارزیاابی تعیاین مای    

 مرحله برای ارزیابی nنقطه ضعف اصلی این رویکرد تکرار شود. 

n .واحد تصمیم گیری است 

 
                                                     (1) 

 

 
 

                                               (2)  

 

مااتری  ضارائب ورودی و    در کمینه مقادار، مشهص است که 

مقدار ییر صفر می گیارد. باه بیاان     خروجی تنها در یک مولفه

دیگر به طور قطع، یاک خروجای و یاک ورودی در یاک واحاد      

 تصمیم گیرنده در محاسبه کارایی بدبینانه اثر گذار است.

 مدل اصالح شده .3

یک بار برای تعیین کارایی بدبینانه ، کایی است مدل اطالح شده

 هر واحد تصمیم گیرنده محاسبه شود. 

 
                                                (3) 
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 2 

 

 

 
نشان دهنده مجموعه واحدهای تصمیم گیرنده  E(، 3در مدل )

ر رویکرد جدیاد یاک متیییا   در به جز واحد تحت ارزیابی است. 

های تصمیم گیرناده )ییار از   واحد صفر یا یک به هر محدودیت

شاود. محادودیت بار مجماو      واحد تحت ارزیاابی( ایازوده مای   

 ( برقارار شاود.  1کند که یارض ) مقادیر این متیییر، تضمین می

مدل برنامه ریزی خطی نیست، ولی کاد   (3علیریم اینکه مدل )

ی حل مسائل تحقیق در عملیاات سااده   نویسی آن در برنامه ها

است. در صورتی که امکان کد نویسی وجود نداشته باشاد روش  

 شود که نیازی به محاسبات پیچیده ندارد.نوآورانه ارائه می

 روش نوآورانه .4

با توجه به مطالب گفته شده، تنها یاک ورودی و یاک خروجای    

ارزیاابی  در مقدار کارایی بدبینانه هر واحد تصمیم گیرنده تحت 

ام rام و خروجای  iورودی مسااله اصالی تعیاین     اثر گذار است.

( کاه از تعاادل دو   1برای هار واحاد اسات. محادودیت مادل )     

 ( تشکیل شده است را در نظر بگیرد. 5( و )4نامعادله )

                                                  (4)  

                                                (5)  

                                                        (6)  

شود که حداقل یک دارایه (، باعث می1( در مدل )6محدودیت )

ز باعث منفی نی از ماتری  ضرائب ورودی مثبت شود. این درایه

( و 4شود. به منظور تعادل بین نامعادلاه ) ( می5شدن نامعادله )

(، مدل تصمیم به تولید کوچکترین ماتری  ناامنفی ضارائب   5)

آن ورودی مقدار گیرد که  ،شودمیگیرد که موجب خروجی می

نیااز باعااث تولیااد  ایاان( را تولیااد کنااد و 5بیشااترین مقاادار )

( ورودی 7با استفاده از رابطه ) شود.( 4کوچکترین مقدار برای )

i( خروجی 8ام و با استفاده از رابطه )r شود.ام تعیین می 

             (7)  

     (8)  

 . نتـایج 5

روش اصالح شده محاسبه کارایی بدبینانه، نیاز به محاسبه مکرر 

ندارد و کایی است باه ازای هار واحاد تحات ارزیاابی محاسابه       

، بادون نیااز باه محاسابات پیچیاده،      گردد. روش حل نوآوراناه 

ورودی و خروجی اثر گذار در محاسبه کارایی بدبینانه را تعیاین  

 نماید. و مقادیر ضرائب متناظر را محاسبه می

 

. 

. 

 . مـراجع 6

در این بهش نحوه نگاارش مراجاع مقاابت باه تفکیاک بیاان       

 است.  شده
Dissertations: 

[1] S. Hwang, "Frequency domain system identification of 

helicopter rotor dynamics incorporating models with time 

periodic coefficients," Ph.D. dissertation, Dept. Aerosp. Eng., 

Univ. Maryland, College Park, 1997. 
 

Standards: 
[2] IEEE Guide for Application of Power Apparatus Bushings, 

IEEE Standard C57.19.100-1995, Aug. 1995. 
 

Patents: 
[3] G. Brandli and M. Dick, "Alternating current fed power supply," 

U.S. Patent 4 084 217, Nov. 4, 1978. 
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 سیستم رأی گیری با  رتبه بندی واحد های کار در تحلیل پوششی داده ها

 m-izadikhah@iau-arak.ac.ir ; m izadikhah@yahoo.com .استاد یار دانشگاه آزاد اسالمی اراک ،** محمد ایزدی خواه

 sh_mirzaei82@yahoo.com.زاد اسالمی اراک آدانشگاه ریاضی کاربردی کارشناسی ارشد ، *میرزاییسید حمزه 

ممکن است بیش از   (DEA) م گیری به کمک مدلهای تحلیل پوششی داده هایدر ارزیابی کارایی واحدهای تصم چکیده:

به نام مدل های رتبه بندی ارائه شد که هر یک برای ایجاد تمایز بین واحدهای کارا مدل های متعددی  کارا باشد. یک واحد

 مید تصمنارائه می کن هامتفاوتی از واحد های کارا ارائه می کنند. با توجه به رتبه بندی های متفاوتی که مدل رتبه بندی های

مدل های رتبه بندی،  گیرند قادر به انتخاب  نخواهد بود. در این مقاله برای رفع این مشکل بدون نادیده گرفتن نتایج هر یک از

سیستم رأی گیری یک رتبه بندی از واحد های کارا را ارائه می کنیم. در این روش هر مدل رتبه بندی را به عنوان  به کمک

با توجه به بیشترین مقدار تجمیع  رتبه بندیدر نهایت یک رأی دهنده و هر واحد را به عنوان یک کاندیدا در نظر می گیریم. 

 انجام می شود.ه آرای بدست آمد

  .،کاراییتحلیل پوششی داده ها، رتبه بندی، سیستم های رأی گیری کلمات کلیدی:

                                                           

ه*ارائه دهند  

  مقدمه .1

یک مدل برنامه ریزی ریاضیی   (DEA) تحلیل پوششی داده ها

اسییت کییه بییرای ارزیییابی کییارایی واحیید هییای تصمصییم        

در حالت چند ورودی و چند خروجی توسی     (DMU)گیرنده

چارنز و همکاران  1   ارائه شده، و توس  بنکر و همکیاران 2  

 DEAک مدل هیای  کسترش داده شد. در ارزیابی واحد به کم

برای رفع ایین مشیکل    .ممکن است بیش از یک واحد کارا باشد

برای رتبه بنیدی واحید هیای کیارا ارائیه      را محققان مدل هایی 

کردند. اندرسن پترسین  3      میدل ابیر کیارایی(AP)   را ارائیه

کردنید. سکسیتون و همکیاران    4   بنیدی کییارایی   مییدل رتبیه

توسیی  مهرابیییان و  MAJمتقییا ع را پیشیینهاد کردنیید. مییدل 

همکاران 5   برای رفع مشکالت مدل(AP)  ارائه گردید. رتبه

توس  جهانشاهلو و همکاران Lبندی به کمک نرم  6    ارائیه

ی بر اساس ییک مجموعیه از وزن هیای    یشد. همچنین مدل ها

مشییترک بییرای رتبییه بنییدی واحیید توسیی  لیییو و پنیی     7 
جهانشاهلو وهمکاران، 8  .ارئه شد 

 

 .مدل پیشنهادی وسیستم رأی گیری .2

در  CCRواحد تصمیم گیری داشته باشیم مدل  nفرض کنید 

حالت ورودی محور را برای آنها حیل میی کنییم. پی  از حیل      

مدل  mنها را با آواحد کارا باشند.  kفرض کنید به عنوان مثال 

رتبه بندی، رتبه بندی می کنیم. بنابراین هر واحید توسی  هیر    

را به عنوان رتبیه خیود دریافیت میی      kتا  1مدل یک عدد بین 

برای پایین ترین رتبیه،   kد و عد رتبهبرای بهترین  1کند. عدد 

بییه ام  iهماننیید سیسییتم رأی گیییری مییثال واحیید    بنییابراین

ام را  kبار رتبه  ikvبار رتبه دوم ،...،  2ivبار رتبه اول، 1ivتعداد

میدل بیه   در اینجا ما فرض کردیم کیه هیر    بدست خواهد آورد.

عنوان یک رأی دهنده و هر واحد به عنوان یک کاندییدا باشید.   

 حال برای رتبه بندی یک تجمیع وزن دار از آرای بدست آمیده 

توس  واحدها را در نظر می گیریم. سپ  به کمیک میدل زییر    

که نخستین بار توس  کوک وکری   9  است، واحد  شدهارائه

    ها را رتبه بندی می کنیم.

 

 

 

*

1

1

1

                                    (1)
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وزن مکان  jwام است که در آن  pاین مدل برای ارزیابی واحد 

ام بدست jام است که واحد iتعداد رتبه های مکان  ijvام،jرتبه 

) آورده است. , )d j   مین میی کنید   ضی تابع شدت تمایز) کیه ت

تر بزرگتیر از وزن مکیان   مکان رتبیه بیا   وزن بدست آمده برای 

( 1میدل ) است. پ  از حل  عامل تمایزو رتبه پایین تر است(

 بدسیت آیید  ممکن است بیش از یک واحد کیارا   برای هر واحد

بنابراین بر تمایز بین واحد های کارا مدل زییر کیه فاهیله بیین     
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وزن ها را ماکزیمم می کند توس  کوک وکیری   9    در نظیر

 گرفته شد.

 

 

1

1

  

 

  1     ,  1, ,   ,                         (2)

,  ,  1, , 1    ,  

,

k

j ij

j

j j

k

Max

subject to

w v i k

w w d j j k

w d k











  

    



 

( با توجه به مقدار تجمیع بدست آمده 2( و)1پ  از حل مدل )

 می کنیم.رتبه بندی را توس  هر واحد آنها 

 

 . مثال عددی 3

واحد به هورت جدول زیر  6فرض کنید ورودی و خروجی های 

در حالت ورودی محور نتیایج    CCRباشد. که پ  از حل مدل

 در ستون آخر خالهه شده است. 

 
  ورودی ها 

 

 خروجی ها

CCR 

  کارایی

 

A 150

0 

0.

2 

1400

0 

3500 1 

B 400 0.

7 

1400

0 

2100

0 

1 

C 320 1.

2 

4200

0 

1050

0 

1 

D 520 2.

0 

2800

0 

4200

0 

1 

E 350 1.

2 

1900

0 

2500

0 

0.97

8 

F 320 0.

7 

1400

0 

1500

0 

0.86

8 

کیارا   A,B,C,Dهمان  ور که مشاهده می شیود واحید هیای    

هستند. حال این واحد هیا را بیا میدل هیای )     3 و 10 و 5 

و 11 و 12 و 13 و 14 و 6 و 7 و 8 و 4 رتبیییییه ) 

  بندی می کنیم نتایج در جدول زیر خالهه شده اند.
 A B C D 

 2 1.42 1.4 1.13 

 0.94 0.99 0.92 0.93 

 1.1 1.14 1.25 1.17 

 1.5 1.7 1.0016 1.0012 

 1.05 1.07 1.12 1.09 

 1.41 1.16 1.20 1.06 

 1.9 1.278 1.27 1.05 

 0.062 0.07 0.13 0.061 

 1.002 0.86 1.05 1.00 

 1.02 0.68 0.9 0.73 

 0.1 0.07 0.0703 0.056 

مدل های رتبه بندی هستند. با توجه  11Mتا  1Mکه در آن 

به هورت زیر  ی مکان رتبهراآبا نتایج جدول قبل جدل تعداد 

 خواهد بود.
     
A 5 3 1 1 

B 2 3 4 2 

C 4 3 3 1 

D 0 2 3 6 

)فیرض اینکیه    ( و2) ( و1بیا حیل میدل )    , )d j    دارییم. 

 , , ,  
 از همه کاراتر خواهد بود. Aپ  واحد

 

 .نتیجه گیری4

یکی از اساسی ترین مشکالت مدلهای رتبه بندی تعیدد آنهیا و   

بندی متفاوتی است که هر یک ارائه می کننید کیه باعی     رتبه 

می شود یک تصمیم گیرنده نتواند واحد کاراتر را مشخص کند. 

در این مقاله ما ییک روش براسیاس سیسیتم رأی گییری ارائیه      

کردیم که بدون نادیده گرفتن نتایج مدل های رتبه بنیدی ییک   

قیوت روش  رتبه بندی از واحدها را ارائه می کند. ییک از نقیا    

مدل میی   2همچنین باحل کردن  .داشتن محاسبات ساده است

 .توان رتبه بندی را انجام داد
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براساس شاخص های صندوق رفاه  یبررسی و ارزیابی دانشگاه های سراسر

 با تکنیک تحلیل پوششی داده های بازه ای اندانشجوی
شهید بهشتی،  گاهدانش،دانشیار و عضو هیئت علمی گروه ریاضی، دانشکده ی علوم ریاضی، یمحمد خدابخش

 mkhbakhshi@yahoo.comایرانتهران،

 آباد، ایراناستادیار و عضو هیئت علمی گروه مدیریت، دانشگاه لرستان، خرم،محمد حکاک

 ایران ،نراق گروه مدیریت، دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نراق،، **، *اریمحمد پاز

علم و  ریکه عصر اطالعات فرامدرن و توسعه چشم گ یگذشته تا عصر کنون یها منابع و امکانات، از زمان تیمحدود چکیده:

منابع  نیاز ا نهیدر جهت استفاده به رندهگیمیتصم یعملکرد واحدها یابیرو ارز نیفن است، همواره مورد توجه بوده است . از ا

نبوده  یامر مستثن نیاز ا رندهگیمیاز مراکز تصم یکیبه عنوان  یدانشگاه یواحدها. باشدیم رانیاز مسائل مورد توجه مد یکی

از  یدانشگاه یشده است عملکرد واحدها یسع قیتحق نیبوده است. در ا یپژوهش هایتیاز اولو یکیآنها  ییو توجه به کارا

روش وانگ و  ایبازه هایداده یپوشش لیحلت کیصندوق رفاه با استفاده از تکن هایبراساس شاخص یمنظر ارائه خدمات رفاه

 .شوند یابیبا ماهیت خروجی و بدون ورودی ارز ایبازه CCR ( در مدل5002همکاران )

 ییواحد ناکارا شناسا 9واحد کارا و  14 جهیانتخاب شده است در نت رندهگیمیتصم یواحد به عنوان واحدها 20 قیتحق نیا در

 بندی( واحدها رتبه5002( وانگ و همکاران )MRA)انیحداکثر ز نهیکم ایبازه بندیبا استفاده از روش رتبه سپس.شدند

 . دیگرد

صندوق رفاه ای،رتبه بندی بازهای؛های بازهای؛دادههای بازهتحلیل پوششی داده ها،تحلیل پوششی داده:کلمات کلیدی

 . اندانشجوی

                                                           

 *ارائه دهنده

  مقدمه .1

و  عیداشتن امکانات وس اریبا در اخت ،یامروز نینو یها دانشگاه

 یتیو پژوهشگران، در موقع انیکالن، انبوه دانشجو یها بودجه

خدمات  ی مختلف، با ارائه یها نهیدر زم توانند یقرار دارند که م

از راه  یتمدن بشر شبردیوپ شرفتیبه پ انیگوناگون به دانشجو

عملکرد  یابیکمک کنند. لذا ارز یماعو اجت یتوسعه منابع انسان

دو  تیآنها، اهم ییکارا یها و به تبع آن ارتقا و نظام دانشگاه

  .است افتهیچندان 

هساتند کاه    یا متفااوت و گساترده   یها بخش یداراها  دانشگاه

از  یکیکرد.  یابیها را ارز از آن کیجداگانه عملکرد هر  توان یم

است  یو فناور قاتیها، صندوق رفاه وزارت علوم، تحق بخش نیا

و  یلیکماک باه وضاع تحصا     زیا و ن یماال  نیکه به منظور تاام 

و در  یها و موسسات آماوزش عاال   دانشگاه انیدانشجو یشتیمع

کاه هماناا خاود     یجهت اهداف مشخص شده در قاانون اساسا  

عملکرد خادمات   کشوراست. در این تحقیق یآموزش عال ییکفا

های مهم و مورد نظر با صندوق رفااه   دانشجویی برابر با شاخص

 دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بررسی شده است.

 ایبازه هایداده یپوشش لیتحل .2

-انادازه  یبارا  ک،یکالسا  هایداده یپوشش لیتحل هایدر مدل

-یاساتفاده ما   یو قطع قیدق هایداده از هاواحد ییکارا یرگی

 طیباا شارا   رگیا میتصام  یواقع یایدر دن کهجاییامَا از آن شود

 ریمقااد  تاوان یروبروسات، نما   قیو اطالعاات ناادق   تقطعیعدم

کار دقت و  نیکرد و ا نییتع هایو خروج هایورود یبرا یقیدق

 هاای داده یپوشش لی. روش تحلبردیسؤال م ریصحت مدل را ز

 Interval Data Envelopment)ایبااااااازه

Analysis(IDEA)) یو مناسا  بارا   دیا جد هاای کیاز تکن 

 IDEA اسات. در مادل   تیعدم قطع طیدر شرا ییمحاسبه کارا

باازه قارار    کیدر درون  هایو خروج هایاز ورود کیهر  ریمقاد

 ریا متغ نیا در ا تواندیم هایو خروج هایو مقدار ورود ردگییم

-یم انیب یخروج تیبا ماه یبازه ا  CCRباشد. در ادامه مدل 

 .شود
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 یخروج تیدر ماه ایبازه CCRمدل  2-1

 s ورودی بارای تولیاد   m واحاد موجاود از   n اگر هر یاک از 

,گااااه خروجااای اساااتفاده کنناااد آن  1,...,jDMU j n 

مقااادیر , 1,...j ijX x i m  هااا را باارای تولیااداز ورودی 

 , 1,...j rjY y r s  هاا و  گیرد. حاال اگار ورودی  بکار می

 ام،jبرای واحدتوان گاه میای باشند آنها اعدادی بازهخروجی

l,را بااه صااورت   امiورودی  u
ij ijx x 

  و خروجاایrرا بااه  ام

l,صورت u
ij ijy y 

 
l,نشاان داد، جاییکاه     l

ij rjx y    مقاادیر حاد

u,و ترین حالتیا بدبینانه پایین u
ij rjx y مقادیر حد باال یا خوش-

هاا هساتند. و نیاز    هاا و خروجای  حالت برای ورودی ترینبینانه

, همواره داریم 0l l
ij rjx y . با مفروضات فوق مدل CCR بازه-

 شود:جی به صورت زیر فرموله میای در ماهیت خرو
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ارائه شده است از  یگوناگون هایروش ایبازه هایحل مدل یبرا

(، 5002) 5به روش وانگ و همکااران  توانمی هاروش نیجمله ا

 لی)روش مرز ثابت( اشاره نمود که در بخش بعد آن را باه تفصا  

 .میده-یم حیتوض

 (3( )روش مرز ثابت2002روش وانگ و همکاران ) .2-2

 ایرا بااه حالاات بااازه CCR( ماادل 5002وانااگ و همکاااران ) .

 [.1]دادند  عیتوس

 ورودی(در ماهیت صرفاً خروجی )بدون  CCRمدل  .2-3

استفاده از  ای بابدون ورودی، را به حالت بازه  CCRاگر مدل

 داریم: ( توسیع دهیم5002روش وانگ و همکاران )
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اoDMU : 1تعریف  شود اگر نامیده می DEA،کار

، *وتنها اگر حد پایین کارایی 1l
o  صورت ،در غیراین

ی * شود اگرنامیده می DEAناکارا 1u
o . 

های رفاهی مورد ارزیابی در صندوق  معرفی شاخص .3

 رفاه

ها مدلی با ماهیت خروجای و   بندی دانشگاه جهت ارزیابی و رتبه

میزان جاذب  چهار شاخص  و نظر گرفته ایم بدون ورودی را در

وام تحصاایلی، میاازان جااذب وام مسااکن، ضااری  همکاااری بااا 

های خروجی  که به عنوان دادهصندوق رفاه و ضری  صحت آمار 

 .وارد مدل شده اند

 یرگیجهینت . .4

کشور از لحاظ خدمات  یها دانشگاه یبند عملکرد و رتبه یابیارز

 زانیااکشااور بااه م انیبااه دانشااجو التیتسااه ی و ارائااه یرفاااه

هاا   دانشاگاه  یو پژوهش یآموزش یها تیفعال ییکارا یریگ اندازه

واحاد   20 یاست که بارا  نیا ینشاندهنده جی. نتاباشد یمهم م

 هاای براسااس شااخص   یاز منظر ارائه خدمات رفااه  یدانشگاه

واحاااااااد شاااااااامل  9صاااااااندوق رفااااااااه تنهاااااااا  

 .باشندیا مناکار 11و 3،1،9،42،41،51،59،12واحدهای

ها با استفاده از روش  DMU بندی با توجه به بازة کارآیی رتبه 

 جیاسات، کاه نتاا    دهیا انجام گرد (MRA) انیحداکثر ز نهیکم

 یرتباه   یا به ترت 41و  39،14واحدهایاست که  نیاز ا یحاک

واحادهای   طرفای  از و اناد اول تا سوم را به خود اختصاص داده

 .اندنموده کس  را هارتبه نترینییپا41و  9،12

 مراجع .2

ها  داده یپوشش لیتحل»مرام، ه،  کویزاده، ف، ن نیجهانشاهلو، غ،حس  [4]

واحد علوم و  ،ی، انتشارات دانشگاه آزاد اسالم«آن یها و کاربرد

 .4311 ،چاپ اول قات،یتحق
[2] A. Charnes, W.W. Cooper, E. Rhodes, “Measuring the efficiency of 

decision making units”, European Journal of Operational Research, 

2; 429-444, 1978. 

[3] C. A. K. Lovell, J. T. Pastor, “Radial DEA models without inputs or 

without outputs”, European Journal of Operational Research, 118, 

46-51, 1999. 

[4] Li. Shanling, G.R. Jahanshahloo, M. Khodabakhshi, “A super-

efficiency model for ranking efficient units in data envelopment 

analysis,” Applied Mathematics and Computation, 184, pp 638-648, 

2007. 

[5] Y. M. Wang, R. Greatbanks, J. M. Yang, “Interval efficiency 

assessment using data envelopment Analysis”, Fuzzy Sets and 

Systems, 153, pp 347-370, 2005. 
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گیری  واحدهای تصمیم  برای پیداکردن  DEAیک روش جدیددر

 واحدهای ناکارا وکارای تکنیکی.همزمان  بندی ورتبه
.آذربایجان، دانشگاه شهید مدنی دانشجوی کارشناسی ارشد  ،*هاجر بسترخاکی  

ziba05.khaki@gmail.com 

 .آذربایجاندکتر جعفرپورمحمود، عضو هیئت علمی، دانشگاه شهید مدنی 

pourmahmoud j@azaruniv.edu 

اگرچه ممکن است  شوند، که کارایی تکنیکی آنها مشخص شدند مرتب می معموال بعدازاین ناکارا گیری تصمیم واحدهایچکیده:

در این مقاله تمایز بین کارایی  نه کاراتر از بعضی واحدهای ناکارا، گیری که کارای تکنیکی است نه کارا باشد و واحدتصمیم

ای کارا شدن واحدهاست وشرط کافی برای اینکه وکارایی تکنیکی را نشان میدهیم واینکه کارایی تکنیکی یک شرط الزم بر

گیری راکارا نامیم نیست وبا معرفی یک مدل جدید واحدهای کارا را در بین واحدهایی که کارای تکنیکی  بتوان واحدتصمیم

هایورودی سایر فرضیات بین خروجی و و ها قیمت ها، کنیم، این مدل اگرچه از نیاز به متوسل شدن به وزن هستند مشخص می  

باشد.        ها نیز می قیمت ها و کند ولی قادر به در نظر گرفتن وزن گیری اجتناب می تصمیم  واحدهای            

ها، کارایی، کارایی تکنیکی، مدل ابر کارایی تحلیل پوششی داده کلمات کلیدی:

                                                           

 *هاجر بسترخاکی
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   ه.مقدم1

  DEAهدای زیدادی در    گیری کارایی تکنیکی مددل  برای اندازه

است که یدک رو    CCRترین انها مدل  وجود دارد که قدیمی

[براسدا  کارهدای   4شعاعی است که توسط چارز و همکارانش]

[مدل جمعی را کده  5[ارائه شد و بعد چارز و همکارانش]6فارل]

 رو  غیر شدعاعی اسدت پیشدنهاد دادندداین مقالده یدک رو       

جدیدبنام مدل آر   را که شدامل مددل خ دی و غیدر خ دی      

بررسی مدرز فدارل و پیددا کدردن واحددهایی کده        برایباشد  می

وبددا ایددن رو   دهددیم ارایدده مددی هنددد د درسددت کارانجددام مددی

[ در رتبدددده بندددددی 3] APهددددایی کدددده مدددددل  کاسددددتی

خ ی که  ریزی گیری دارد را با یک مساله برنامه تصمیم واحدهای

 بریم.   جمعی است از بین میبراسا  مدل 

 [1]  .مدل خطی ارش2

واحد تصمیم  nکنیم  به منظور نشان دادن این مدل فرض می

    ورودی نامنفی mبا  ( i =1,2,…,n)گیری 

  خروجی نا منفی  pو                   

    , k=1,2,…,p) برای هرDMU  که حداقل یکی از

 داشته باشند. وجود نیست های آن صفر خروجیها یا  ورودی

که تحت ارزیابی   (l=1,2…,n)     برای AM-εمدل

در ورودی         ≥ 0و ε (                )=است و

 :محور به صورت زیر است 
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K=1,..,p   و J=1,..,m  برای هر   
  و  

  

کنیم: به صورت زیر تعریف می  

 

  
  {

            

   ⁄        
    ,      

  {
          

   ⁄        
 

 

  اگر برای یک واحد تصیم گیری 
باشد در اینصورت      

εباید کند که باید مقدار ورودی و خروجی  پیشنهاد می    

  آن واحد را تغییر دهیم و زمانی که 
آنگاه واحد     

گیری یک ترکیب خوبی از ورودی و خروجی را داراست  تصمیم

و نیازی به تغییرات ندارد زیرا با این کار ممکن است مقدار 

 کارایی  واحد را کاهش دهیم.

خروجی در نظر  2ورودی و5ا گیری ب واحدتصمیم7زیر جدول

گیریم: می  

 
D
M
U 

                       
             

             
        

1 583 8 2.7 16.731 17129300 285 0.88  0.9421     2 0.9420   7 0.941    6 

2 600 7 2.7 19.437 15864760 307 0.92 1.00          1 1.000     1 1.000     1 

3 746 7 2 20.125 8398300 154 0.81 1.00        1 0.984    6 0.922   7 

4 423 6 2 13.30 10799980 151 0.94 1.00          1 1.00       1 1.00       1 

5 775 8 2.7 13.333 17182320 292 0.91 1.00        1 0.995     3 0.975     3 

6 625 5 2 16.285 7638220 106 0.89 1.00          1 0.993     5 0.969     5 

7 842 7 2.7 16.972 8029240 153 0.90 1.00        1 0.994    4  0.973    4 

 

با  تکنیکی هستند کارای AM-0در  7و....و2واحدهای 

    مقدار
اول ناکارا است ونیازبه تغییراتی در  واحد و   

کارای  AM-0.01در 2و1 دارد واحدهایخروجی  ورودی و

         در و واحدهاناکاراهستند تکنیکی هستندوبقیه

 به همین ترتیب.
 

 [2]مدل غیر خطی آرش.3

که  در شود  فرمولهبه صورت زیر  AM-εمدل  غیر خطی 

 تحت ارزیابی است : (l=1,2…,n)،       آن 
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مشابه آنگاه            و       که  صورتیدر     

   های قسمت SBM [7]ل با مد
     ⁄ 

   و
     ⁄ εتابع هدف در    غیر خ ی     

         باید به       و حذف می شوند

 یابند.  کاهش

 دهیم: از مدل باال قضایای زیر را ارایه می      

           است. SBMمدل  AM-0خ یغیر : مدل 1قضیه        

ε مقدار: 2قضیه       غیرخ ی همواره کوچکتر یا          

εمساوی مقدار    ها نامعلوم  خ ی که در آن وزن    

 هستند.

 :. نتـایج 4

بین دو اص الح کارایی  دراین مقاله با تمایز قایل شدن  

ها  که نه تنها به استفاده از وزنرو  جدیدی تکنیکی   وکارای 

ها  گرفتن وزنتواند با در نظر  بلکه می نداردنیازی ها  وقیمت

بندی  رتبه معیار دهیم. رائه میا، بدست آورداندازه از کارایی را 

کارای واحدهایی که  یری ناکارا وگ هم زمان واحدهای تصمیم

تکنیکی هستند و همچنین حذف کاستی های مدل ابر کارایی 

 از ویژگی های این مدل است. 

 . مـراجع5
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در مدل های  DEAبوت استرپ سازگار و مجانبی برای برآوردگرهای 

 مرز غیرپارامتری             

 فاطمه زالنی سفلی، دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد تبریز

 شهید مدنی آذربایجانجعفر پورمحمود، عضو هیئت علمی دانشگاه 

 چكيده:

ناپارامتری برای اندازه گیری کارآیی نسبی است که نخستین بار با ایده ی اساسی تحلیل پوششی داده ها، یک روش 

 ( توسط چارنز و کوپر و رودرز مطرح شد.7591فارل)

یی تولیدی به طور وسیعی به کار تحلیالت کارآی غیر پارامتری براساس روشهای برنامه ریزی خطی،در  DEAبرآوردگرهای

گرفته شده اند. توزیعات این برآوردگرها،به جز در یک مورد ساده یک ورودی و یک خروجی ناشناخته است و روشهای بوت 

را تحت متغیر بازده به  DEAبرآوردگرهای  مجانبیاسترپ قبلی برای استنباط ما را موردتردید قرار می دهند.این مقاله،توزیع 

روش بوت استرپ مختلف به کار گرفته شده است.)یکی براساس زیر  2ارائه می دهد.این نتیجه برای اثبات پایداری مقیاس،

 نمونه و دیگری بر اساس هموارسازی(
 

 بوت استرپ،برآوردگر،توزیع مجانبی،بازده به مقیاسکلمات کليدی:

                                                           

 فاطمه زالنی سفلی

 

 همقدم .1

غیر پاارامتری براسااس ایاده هاای      یDEAبرآوردگرهای 

هستندو روشهای برنامه شفارد  و [3] فارل [2], دبرو اصلی

به کار مای گیرناد   فارریزی خطی را همراه باخطوط چارنزو 

که این خطوط به طور گسترده به کار گرفته می شود.تحت 

،یااااااااک DEAشاااااااارایط خااااااااا ،برآوردگرمرز

،ماکزیمم و سازگار با میزان مشخصای  [1]برآوردگراحتمالی

بعالوه،میاازان همگرایاای و پایااداری   . از همگرایاای اساات 

)نایااو و  ،ثاباات شااده اسااتDEAبرآوردگرهااای کارآمااد 

برآوردگرهاای  مجاانبی  تا به حال، توزیع  (. اما[4]همکاران 

، به جز برای مورد محدود یاک ورودی یاک   DEAکارآمد 

مشااخ  بدساات آمااده نا جیجبلزخروجاای کااه توسااط   

کالسایک  است.نتایجی وجود ندارد که به ما امکان استنباط 

ی در مااوارد کلاای بااا ورودی و را بااا در ن اار گاارفتن کااارآی

خروجی چندتایی بدهد. بعالوه،روشهای بوت استرپ توسط 

پیشنهاد شده، تنها ابزار برای اساتنباط  [5]ویلسونو  سیمار

وب در یک چهارچ DEAدر مورد کارایی براساس برآوردگر 

چند متغیری است ولی پایاداری بارای ایان روشاها اثباات      

مجاانبی  نشدهاست. این مقاله این معایب را با اخا  توزیاع   

تحت متغیار باازده باه مقیااس باا تعاداد        DEAبرآوردگر 

دلخواه ورودی و خروجی، مورد بررسی قرار می دهاد. ایان   

در یک روش  DEAامر،با مشخ  کردن رتبه های کارآمد 

قارار مای    7ه می شود و مسائله رادر قضایه ی   جدید همرا

برای یاک نقطاه ی    DEAدهد که اثبات میکند برآوردگر 

داده شده، با مشاهدات در یک همسایگی کوچاک انعکااس   

مجاانبی  نقطه ی داده شده در مرز تعیین می شود. توزیاع  

بدست آمده برای اثبات این امار باه کاار     2که در قضیه ی 

اسااترپ رپ متفاااوت)بوت روش بااوت اساات2ماای رود کااه 

موجاب اساتنباط    زیرنمونه گیری و باوت اساترپ هماوار(   

 سازگار می شوند.

 :DEAتوزیع مجانبی برآوردگر  .2

 را برای موارد DEAبرآوردگرهای  دراین بخش، توزیع مجانبی

دلخواه بدست می آوریم.  کلی، با تعداد ورودی وخروجی های

، ماهیت کلی 7قضیه دو قضیه عنوان شده اند که در این راه

، 2قضیه مشخ  میکند و نتایج رادر مورد مسئله تخمین را

پایداری  اثباتوپایه ای برای میکند  توزیع مجانبی را اثبات

 شده، فراهم میکند. برای این دو ارائهروشهای بوت استرپ 

 برای هر کدام بازه های اطمینان روش دو الگوریتم ارائه شده و
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استرپ، در اصل آسان  اولین روش بوتتخمین زده شده است. 

میشود ولی به پارامتر میزان سازی بستگی دارد که  به کارگرفته

انتخاب اندازه ی آن وجود ندارد. روش دوم،  روش معتبری برای

بستگی دارد که برای آنها، روش  پارامترمیزان سازی 2به 

ی برای مقادیر در کاربردهای واقع وابسته به اطالعات و داده را

 پیشنهاد شده است.

 شبيه سازی مونت کارلو: .3

نیاز   استفاده در اینجا بسیار ساده الگوریتم مونت کارلو که برای

 داده هاا بازنموناه گیاری میکنایم،     هست، ابتدا با جایگا اری از 

باشد.  اندازه ی مجموعه داده های اصلی اندازه بازنمونه باید برابر

از  بازنمونه بدسات آماده  با استفاده از سپس آماره ی موردن ر را

 این کار چندین بار تکرار میشاود  مرحله اول محاسبه میکنیم و

 تا جواب دقیقتری بدست آید.

 

 

 نتيجه گيری: .4

بوت استرپ فرآیندی است که ابتدا باا تولیاد نموناه هاای     

ساختگی مشابه با نمونه اصالی ودرمرحلاه بعاد باا بارآورد      

اصالح شده وساخت باازه  -مقدار اریبی، ارائه برآوردگر اریب

های اطمینان به ارزیابی عدم قطعیت مقدارکارآیی بدسات  

آمده از نمونه اصلی می پاردازد. در حاال حا ار هایه راه     

، 7تبری بارای انتخااب انادازه ی زیرنموناه درالگاوریتم     مع

وجودندارد و از اینرو ما بوت استرپ زیار نموناه را توصایه    

نمیکنیم درحالیکه نتایج بدست آمده نشان میدهد کاه در  

بهترین موارد بوت استرپ زیرنمونه بهتار از باوت اساترپ    

دوهموار دربخش پوشش های بازه ای اسات. نتاایج نشاان    

کاه   kبعنوان یک مو وع عملی، انتخاب اشتباه  میدهد که

اندازه زیرنمونه راتعیین میکند، می تواند منجر به همگرایی 

 خیلی  عیف شود.

 

  مراجع:.5

Book:                                                                 

[1]   Banker, R. D. (1993) Maximum likelihood, consistency  and 

dataenvelopment analysis: a statistical foundation. Management 

Science 39, 1265–1273. 

 

 [2]   Debreu, G. (1951) The coefficient of resource utilization. 

Econometrica19, 271–293.                                                          

 

                                                   

Journal:                                                            

 
[3]   Farrell, M. J. (1957) The measurement of productive           

efficiency. Journal of the Royal Statis-tical Society A120, 253-

281.                                                                             
    

          Book:                                                             

 
[4]   Kneip, A., B. Park & L. Simar (1998) A note on the 
convergence of nonparametric DEA efficiency measures. 

Econometric Theory 14, 783–793.                              

 

[5]    Simar, L. & P. W. Wilson (1998) Sensitivity analysis  

efficienscores: How to bootstrap in nonparametric frontier model 
Management Science 44, 49–61. 

 
 

 

348



 
 

 

 1 

 
1 

 سازی خطی سازی بزرگ دینامیکی برای بهینه یک الگوریتم بهنگام
. آدربایجان ، دانشگاه شهید مدنیدانشجوی کارشناسی ارشد  ،*پور نسرین حسین   [1] 

nasrin.hoseinpour@gmail.com 

 .آدربایجانئت علمی، دانشگاه شهید مدنی  دکتر بهروز خیرفام، عضو هی [2]

                                                    b.kheirfam@azaruniv.edu 

  

کنیم و از آن برای تعریف یک همسایگی  منظم را بیان می-های یک تابع نزدیکی خود ویژگی در این مقاله ابتدا برخی ازچکیده:

تواند  می شود منظم ارائه می-دهیم که روش نقطه درونی که بر اساس  این تابع خود کنیم.  نشان می فاده میخاص مسیرمرکزی است

در همسایگی بزرگ است سازی بزرگ دینامیکی  قاله یک روش بهنگامشده در این م . روش ارائهبینی کند  تغییرات شکاف دوگانی را پیش

کران پیچیدگی کند. در نهایت  استفاده نمیسازی پیشین از هیچ تکرار درونی برای بهبود مرکزیت  های بهنگام که برخالف روش

n     (شده شناخته
 آید. بدست می برای این الگوریتم          2/3

ا پیچیدگی چندجمله منظم،-کی خودیتابع نزد دوگان،-درونی اولیه های نقطه روش: کلمات کلیدی

                                                           

پور *نسرین حسین  
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   مقدمه .1

 ریزی خطی به شکل زیر را در نظر بگیرید: ی برنامه مسئله

 
(P)   min{c

T                                       
 که در آن

Aϵ m×n
 ,  x, cϵ n

  ,rank(A)=m وb ϵ m. 

 دوگان این مسئله به شکل

 
(        bT   AT                                  

 

 .sϵ n و yϵ m که در آن

 صورت  منظم که به-در این مقاله از یک تابع نزدیکی خود

 

               
 

 
 ║ν-ν

-1
║

2                             

 

√  است، که در آن  بردار  
  

 
اکیردا         بررای هرر   را   

 کنیم. تعریف می µ>0شدنی و هر 

را                       وجرروی  هررای جسررت جهررت

دسرت   مرنظم از دسرتگاه زیرر بره    -ی ترابع نزدیکری خرود    برپایه

 آوریم: می

 
A∆x=0,                                      

∆y+∆s=0,              (1)                         A
T 

  s∆x+x∆s=          xs.                
 

     IPMسازی بزرگ دینامیکی روش بهنگام. 2

 

µg(𝛼 :=x 𝛼 Tپارامترهای 
s(𝛼  n و 

 µh(𝛼 =n x(𝛼)
 -T

s(𝛼 -1
  هایترتیب  پارامتر به   

 ، همچنیندوگانی  و  میانگین  هارمونیک هستند   شکاف 

x(𝛼    𝛼     𝛼    𝛼     

  𝛼    𝛼  . 

 

را در نظر بگیرید، اگر  τ>1:ثابت 1لم

 g/  ≤  آنگاه 

  

      
  

 
  

      

 
 

 

 ،τ>1در حقیقت برای هر 

 

          
      

 
 تنها اگراگر و  

 

 

 

 =  :=
    

    √                    
 

 

جرروابی از         را در نظررر بگیریررد و   10τ≤:1قضیییه

σو  باشررد(1) دسررتگاه  صررورت  در ایررن         

اکیددددا      (4/3- ((1+ )2/3<1ی گرررام  انررردازه

 براین،  شدنی است. عالوه

 
    α

*    α
*      α

*                
 

 در حالت خاص    

 

Φ(x(α
*
),s(α

*
),µt) ≤ Φ(x,s,µt)- 1 (9(τ+1)) 

Φ(x,s,µt)
1/3

. 
 

جوابی از         را در نظر بگیرید و  10τ  :2قضیه 

ی گام تعریف  اندازه  𝛼و باشد(1) دستگاه 

 این صورتباشد در  1ی  شده در قضیه

 

Φ(x(α
*
),s(α

*
),

  

   
) ≤ Φ(x,s,µt), 

 که

𝜃  
     

   
  

 

صورت بعد از  را در نظر بگیرید  در این     :3قضیه

 حداکثر
                   

⌈9τ2n2/3 log(n(τ+1))/ε⌉ 
 

xتکرار الگوریتم که در 
T
s≤   صدق

 رسد. کند به پایان می می

 

 الگوریتم          

Input 

 A proximity parameters       
 an accurancy parameter      

              such that                

begin 

While          
Begin 

 If             
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Otherwise     ; 

Solve the system (1) for             
Begin 

Determine a step size 𝛼 such that 
Φ(x(α),s(α),µt) ≤ Φ(x,s,µt)- 1 (9(τ+1)) Φ(x,s,µt)

1/3
   

  

 and      𝛼  τ       

    𝛼      𝛼      𝛼   
  end 

 end 

end 

 . نتیایج3

سرازی   سازی بزرگ دینامیکی بررای بهینره   یک الگوریتم بهنگام

خطی ارائه شده است. در این روش از هیچ تکررار درونری بررای    

الگروریتم  شرود. تعرداد تکرارهرای     بهبود مرکزیت استفاده نمری 

هرای عرددی، کمترر یرا مسراوی برا        دینامیکی با توجه به تسرت 

باشد، نتایج عددی زیرر را بررای    سازی بزرگ می گوریتم بهنگامال

τ  داریم:    
 

 

 میراجع.4
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interior-point method for linear optimization. 

Optimization Methods and Software, Vol.17,NO.6,pp,1077-1104 

 
[2] P . Hung and Y. Ye (1996). An asymptotically O(√nL)-iteration 

path-following linear programming algorithm that uses long steps. 

SIAM J. on Optimization, 6,570-586. 
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 [7] J. Peng, C. Roos and T. Terlaky (2000). Self-regular functions and 
new search directions for linear and semidefnite optimization. 
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dual methods for second-ordern  
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Optimal-value Iter Time Size Problem 
221610 157 8 56 

    
ADLITTLE 

-464.5311 110 0.4117 27 
   

AFIRO 

-30.5117 204 5 74 
    

BLEND 
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 بررسی نقاط الگرانژی و شرایط بهینگی در مسایل غیرمحدب

 mirzakhanirezvan@gmail.com ریاضی، دانشگاه شیخ بهایی، دانشکده علومدانشجوی کارشناسی ارشد  ،*رضوان میرزاخانی     

 kamyar_72000@yahoo.com ریاضی، دانشگاه شیخ بهایی، کده علومدانشدانشجوی کارشناسی ارشد کامیار نجومی،      

 somayeh.najafi1986@yahoo.com ریاضی، دانشگاه شیخ بهایی، دانشکده علومدانشجوی کارشناسی ارشد  ،سمیه نجفی      

 a_amiri53@yahoo.com ،واحد تالش ، دانشگاه آزاد اسالمیعضو هیأت علمی ،اکبر امیری      

در این تحقیق، به بررسی شرط بهینگی برای مسأله برنامه نویسی غیر محدب پرداخته شده است که تعداد نامتناهی  چکیده:

ال برای اعم K.K.Tالگرانژی و روابط آن ها با شرایط تعمیم یافته-قید دارد و همچنین با بررسی نقاط شبه زینی با تابعک

 دو مسأله مهم مخروط مقید محدب و مسأله نیمه معین نشان داده شده است.

ه حل های تقریبی، نقاط شبه زینی، رامحدب نیمهتعمیم یافته،K.K.Tجفت کلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده

 

  مقدمه   .1

یبی هدف از این مقاله این است که به توصیف راه حل های تقر

 برای مسأله 

 

 
 

. t

min f x
P

f x 0 t T, x Cs t




    

 

 1-1 

فضای باناخ است  Xفضای توپولوژیکی فشرده و Tکه در آن

fو : X  موضعاً لیپشتیز وtf : X   ًموضعا

است  tپشتیز، نیم پیوسته باالیی و پیوسته یکنواخت رویلی

پردازیم و شرایط می باشد، می Xزیرمجموعه بسته از Cو

آوریم و همچنین با تعمیم نظریه شرط می بهینگی را بدست 

 Tاط شبه زینی را در صورتیکهخصوصیات نق بهینگی تقریبی و

نامتناهی باشد، می پردازیم. هدف این است که شرایط 

ه دهیم بدون فرض، ایبهینگی را ار-برای K.K.Tنوعی

فرضیه قیدکیفی و برخی نتایج مربوط به مسأله p  را بدست

آوریم. با یک مسأله دوگان متناظر با مسأله نا متناهی p  و

روابط موجود بین یک  مطالعه روی خواص دوگانگی و

تعمیم یافته، نقاط شبه زینی و راه حل های  K.K.Tجفت

مله کاربردهای کنیم. از جریبی از مسأله دوگان را معرفی می تق

این تحقیق در زمینه های مختلف از جمله تقریب چبیشف، 

ل یرباتیک، فیزیک ریاضی، طراحی مهندسی، کنترل بهینه، مسا

 است. بازی های تعاونیحمل ونقل، 

 

 تقریبی حل راه  .2

 :می گیریم نظر در را زیر صورت به سازی مینیمم مسأله

 

 
 

t

min f x
P

f x 0 t T, x C




    

 

 

 برای تقریبی جواب های کردن پیدا هدف تحقیق این در

مسأله p چون هایی در زمینه مسایل این کاربرد که است 

 .است ... و نقل و حمل تعاونی، مسایل های بازی

مسأله حال برای p زیر صورت به را تقریبی حل راه ، دو نوع 

 ارایه می دهیم:

 

εεکنید فرض 1) >0, x A  آنگااهεx  یاک حال  راه 

برای p اگر است 

   εf x f x + x A   

εεفرض کنید 2) >0, x A آنگاهباشد ،εx  راه یک شابه 

برای حل p اگر است 

   ε εf x f x + ε x - x x A.   

 

εxاگر A  باشد به ترتیب اگر در شارایط 1 و  2    صاد

 تقریبای  حال  راه شابه راه حال تقریبای،   کند به آن 

 گوییم.
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مسأله فرض کنید p فرض  و باشیم داشته را

کنید  , 0T

ε ε +x ,λ A ×R   

و  ε tA = x C f x t T   جفتK.K.T 

 :آنگاه باشد محدب نیمهf  ،باشد اگر تا یافته تعمیم

   

     

ε ε

t t

f x f x + ε x - x x C

f x f x t T λ

  

  
 

   tT λ = t T λ 0  

 1- 2 

بارای  تقریبای  حل راه شبهیک xخصوصیات این با p 

 است.

 

 الگرانژی و زینی شبه نقاط.  3

مسأله با متناظر بخش این در p صورت به را الگرانژی تابع 

 کنیممی  تعریف زیر

        ,T

t t +

t T

L x,λ = f x + λ f x x,λ X× R




 1- 3 

0وقتی  تابع  باشدمسأله برای الگرانژی p را با
εL 

 آن در می دهیم که نمایش  T T

+ +x,λ,z,μ X× R × X × R 

 

    ,ε 1
L x,λ,z,μ = L x,λ + ε x - z - ε λ - μ 

 2 - 3 

                                    اینجا در
 

t t 1
t λ

λ - μ = λ - μ. 

نقطاااه  T

+x,λ C× R زینااای شااابه نقطاااه یاااک 

 :اگر است الگرانژیبرای

   

   

1
, - - ,

, - , .T

L x L x

L x x x x C R

    

   

 

   

 

 

 الگرانژی دوگان.  4

مسأله گسترش با p ولف نوعی دوگان به D که 

 

       *

,

. 0 , T

t t C

max L y

s t f y f y N y B y C R D



         
 1- 4 

 

 

 

همچنین با در نظر گرفتن دوگان مسأله  p  و ارتباط بین دو

نقطه شدنی، یکی جواب شدنی مساأله   p  ری جاواب  و دیگا

شدنی مسأله دوگان مورد بررسی قارار مای گیارد و مای تاوان      

شرایطی را ایجاد کرد که یک نقطاه شابه زینای و یاک جفات      

K.K.T       تعمیم یافته، یک شابه جاواب بارای مساأله دوگاان

 باشند.

و Xکنید فرض y,λ مسأله  برای دنیش نقطه p و D 

 دیفرانسایل  شابه  tfو fتواباع  و محدب باشاد  Cاگر .باشد

اگر و باشند yدر L .,λ   هام در محادب  نیماهC   باشاد

 آنگاه:

 2 - 4                               .f x - L y,λ - ε x - y 

 

 نتـایج.   5

مسأله تقریبی جواب آوردن بدست برای p که لتیحا در چه 

 که حالتی در چه و داشته باشیم را یافته تعمیم K.K.Tجفت

 بدست یکسانی جواب کنیم، الگرانژی دوگان به تبدیل را مسأله

 جواب آوردن بدست برای مسأله شرایط به بنا می آید، بنابراین

 ایان  کااربرد  .اساتفاده مای کنایم    روش دو از یکای  از تقریبی

  است. نقل و حمل مسأله و تعاونی های بازی در مسایل
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با در نظر گرفتن  یهای دانشگاهکالس بندیی جهت زمانارائه مدل

 مندی دانشجویان و اساتید حداکثر رضایت
   mkazemi@birjandut.ac.ir ؛، ایرانمهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی بيرجند گروه عضو هيأت علمی  محمد کاظمی،

 sh.shafiee@ut.ac.ir ؛های فنی، دانشگاه تهران، ایرانپردیس دانشکدهمهندسی صنایع،  ارشد کارشناسی، دانشجوی *يعی گلشيما شف

  s_ghabolian@yahoo.com، ایران؛ ، دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی بيرجندسارا قبوليان

 h_abri33@yahoo.com؛ ایران ه صنعتی بيرجند،صنایع، دانشگا مهندسی، دانشجوی کارشناسی ابریحوریه 

از منابع محدود به برخوردار است تا بتوان  زیادی اهميت ای ازمناسب در هر زمينهبندی ر حال حاضر داشتن یک برنامه زماند :چکیده

ها و همچنين ارائه شدن های درس در دانشگاهه به محدودیت تعداد کالسبا توج. استفاده کرد نحوی که حداکثر رضایت حاصل گردد

 باشند، تهجویان حداقل تداخل درسی را داشایجاد یک برنامه دقيق به نحوی که دانش ،های مختلفبرخی دروس برای دانشجویان در ترم

به نظر  بسيار حائز اهميتدانشگاه در نظر گرفته شود  ها و امکاناتمندی کافی برخوردار شوند و همچنين محدودیتاز رضایتاساتيد نيز 

پيشنهادی که حداکثر کردن مطلوبيت  لههدف مسا هدر این مقاله سعی شده برای رفع چالش موجود مدلی ارائه شود تا بتوان ب رسد.می

اولویت  ها با یکدیگر وبرنامه زمانی کالسا، عدم تداخل هکالستعداد اساتيد و  دست یافت.باشد، تيد و دانشجویان میابندی برای اسزمان

های مربوط به دانشکده صنایع دانشگاه شده و سپس با داده سازیخطی مدل ارائه شده ابتدا .باشدها میروزهای هفته از جمله محدودیت

 به بررسی صحت عملکرد مدل پرداخته شده است. Lingo 9افزار نرم و صنعتی بيرجند

.ریاضی سازی، مدلریزی عدد صحيحبرنامه سازی،بهينه ها،بندی کالسریزی درسی، زمانبرنامه :کلمات کلیدی

                                                           

 *ارائه دهنده

 

  مقدمه .1

ها در حوزه آموزشی با توجه به فراوانی محدودیتها بندی کالسزمان

 ها از بيشترین اهميت برخوردار است.دانشگاه

و امکانات  ، دانشجویاناساتيد توسط های فراوانی کهمحدودیت

اولين ، آیدها به وجود میریزی زمان کالسی برای برنامهدانشگاه

 ها بهباشد. تحميل این محدودیتمدل میاین شرط برای ارائه و حل 

 کند.می مواجه حل مسئله را با مشکالتی ،مدل

بندی شرایط حاکم بر نحوه با تقسيم ]9[)عليرضایی و همکاران( 

ها، مسئله آنهای درسی به سخت و نرم و بررسی تخصيص واحد

ریزی خطی با اعداد صحيح تبدیل بندی را به یک مدل برنامهزمان

به  ریزی ریاضیای برنامهمرحلهسازی دوکردند، سپس با کمک مدل

 حل آن پرداختند.

[ در جهت طراحی و ساختن سيستم  5] )اميدوار و همکاران(

اله را ها این مسبندی دروس مدارس تالش نمودند. آنیار زمانتصميم

 ریزی خطی عدد صحيح حل کردند.با استفاده از روش برنامه

تعيين زمان و مکان تدریس دروس یک دانشکده با توجه به ارضای 

های هوش مصنوعی است. در این ها از زمينهبرخی محدودیت

قابل های غير[ با حداقل کردن جواب8]پژوهش )حسنی و همکاران ( 

ابل قبول با استفاده از الگوریتم های ققبول و بهينه کردن جواب

 های آن به جواب بهينه نهایی دست یافتند.و مزیتممتيک 

[ به طور مشابه در ارتباط با حل 6های )غافری( ]همچنين فعاليت

-ها میآميزی گرافاین مساله با استفاده از الگوریتم ژنتيک و رنگ

رس بودن تهای قوی، مانند در دسآن از محدودیتباشد که برای حل 

 های ضعيف استفاده شده است.اساتيد  و برخی محدودیت

به بررسی وضعيت برنامه ساعات کالسی  ]2[ نژاد و همکاران()جم

ها ند. آناسازی این زمان پرداختهو اهميت بهينهها دانشجویان دانشگاه

سازی برای حل مشکل برنامه هفتگی ارائه یک الگوریتم ژنتيک بهينه

  .دادند

بندی با مطرح کردن مساله جدول زمان ]7[یی و همکاران( )بابا

های زمانی و دروس دانشگاهی و تخصيص کليه رویدادها به برش

های هيورستيک و های درسی و استفاده از رهيافتکالس

بندی دروس دانشگاهی پرداختند، متاهيورستيک به حل جدول زمان

 جود نياید.ها به وبه طوری که هيچ برخوردی در این تخصيص

-های اتالف شده، در زمانبا بررسی زمان ]3[همکاران(  کاظمی و(

بندی به اهميت زمان JITروش  های در حال کار بابندی ماشين

 اشاره کردند.

اهميت ها بسيار پيچيده و بابندی آناز آنجا که حرکت قطارها و زمان

-و الگوریتم تفاده از گراف جداسازبا اس ]4[ بوردت و همکاران((است 
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-تری نسبت به زمانرآمدتر و کابندی دقيقهای متاهيورستيک زمان

 ها طراحی کردند.قبل برای قطارهای بندی

چندین راه  به مطالعه مشکل عدم تداخل ]1[( )کرمن و همکاران

ریزی خود به قطارها با هدف گسترش روش برنامه ریلی توزیع کننده

سازی الگوریتم با پياده آنها حل بهينه جهانی پرداختند.سمت راه

 موردنظر در هلند به نتایج موردنظر دست یافتند.

 شرح مدل.  2
مندی اسااتيد و دانشاجویان در   در این مدل به دنبال افزایش رضایت

هاای  کمينه کردن تداخل کاالس ها و کالسرابطه با ساعت برگزاری 

هيناه از  اساتفاده ب همچنين فتگی و درسی و ساعت خالی در برنامه ه

س خاالی را در سااعات برگازاری    طوری که کمترین کاال ه ب هاکالس

 .داشته باشيم، هستيمها کالس

های درسی و تعاداد واحادهای درسای    همچنين در این مدل به گروه

 هر درس توجه شده است.

 فرضيات مدل ارائه شده به شرح زیر است:

 تواند ارائاه  یک درس میت، در یک کالس فقط در یک ساع

 شود.

 دو درس مربوط به یک گروه نباید همزمان برگزارشوند. 

 تواند ارائه دهد.استاد در یک ساعت فقط یک درس می یک 

     زمان برگزاری امتحانات مربوط به دروس هار گاروه درسای

 نباید باهم تداخل داشته باشند.

 د.ن کمتر باشجویان آها نباید از تعداد دانشظرفيت کالس 

      جلساه   برای دروس ساه واحادی و چهاار واحادی باين دو

 ها حداقل یک روز فاصله وجود داشته باشد.درسی آن

 س سه واحادی و چهاار   ط به دو جلسه دروهای مربوکالس

 واحدی یکسان باشد.

 بندی این مدل ریاضی به اطالعات زیر احتياج داریم:برای صورت

 تعداد کل دروس 

 نام هر درس 

  درستعداد واحد هر 

 اندتعداد دانشجویانی که هر درس را برداشته. 

 تعداد اساتيد 

       نام و تعداد دروسی که هار اساتاد بارای تادریس آن اعاالم

 آمادگی کرده است.

 زمان پيشنهادی هر استاد 

 هاها و ظرفيت کالستعداد کالس 

 گيریم.نظر می ی و هر روز را شش جلسه درزکاروهر هفته را پنج ر

 یممتغیرهای تصم.  3
1 .ارائه شود mتوسط استاد   jدر ساعتd در روز  iاگر درس 

0
idjmX


 


 
 در غير این صورت

 m توسط استاد  iميزان رضایت دانشجو از ارائه درس 
imL 

 به عنوان درس اختياری iرضایت دانشجو از ارائه درس ميزان 
iK 

               

 ایج. نت 4
با توجه به نتایج به دست آمده از حل این مادل و مطالعاه ماوردی    

با کمترین تداخل  و از فضای آموزشی برد را بيشترین بهره توانمی

منادی اسااتيد و   حاداکثر رضاایت   ها و امتحاناات باه  کالس زمانی

 دانشجویان دست یافت.
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 mkazemi@birjandut.ac.ir؛ صنعتی بيرجند، دانشگاه صنایع گروه عضو هيأت علمی  ،محمد کاظمی

 ansari_sepideh@yahoo.com ؛صنعتی بيرجند، دانشگاه دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع سپيده انصاری،

 m_sherkat2010@yahoo.com ؛صنعتی بيرجند، دانشگاه دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع ،*محمد شرکت

 sh.shafiee@ut.ac.ir  ایران؛ ،تهران ارشد مهندسی صنایع، دانشگاهشيما شفيعی گل، دانشجوی کارشناسی 

 

عالوه بر  ارائه شده . در مدلپرداخته شده است توليد سلولی پویا در چهارچوبچابک  به بررسی توليداین مقاله در  چکیده:

به این  .استکه مشابه تابع جریمه  شودی چابکی در نظر گرفته میینهبه عنوان هز ایهزینه مربوط به توليد سلولی، هایهزینه

د. ات الزم را اعمال کنتغييرممکن کمترین زمان  درتا صورت که در صورت ایجاد تغيير در برنامه تقاضا کارخانه مجبور باشد 

مثال به  و ضمن ارائه بيان شده . در پایان مساله در قالب مدل ریاضیشودباعث افزایش جریمه می تخطی از زمان مد نظر

 حل شده است. GAMS22توسط نرم افزار و  بررسی صحت مدل پرداخته شده

 يد در کالس جهانیتول، سازی ریاضیتوليد سلولی، توليد چابک، مدل کلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده

 مقدمه .1

ههای اخيهر   مفهومی است کهه يهی سهال    (AMS)وليد چابک ت

را بهرای   توليدکننهدگانی کهه خهههود   یافتهه و توسهط   عموميت 

اسهتراتيی موفه     کننهد، بهه عنهوان   افزایش عملکرد آمهاده مهی  

ادن شرکت هدف سيستم توليد چابک قرارد پذیرفته شده است.

توليد چابک در محيط رقهابتی امهروز    جلوتر از رقبای آن است.

تغييهرات  کنهد تها بتوانهد بهه     نوعی توانایی در شرکت ایجاد مهی 

هههای توليههدی چابههک  سههازمان پاسههخگو باشههد.سههریع بههازار 

 ،محصوالتی با کيفيت باال، بدون اشکال، با زمهان انتظهار کوتهاه   

د. از يرف کنندد توليد میدهی مجهمراه با ارتقا و قابليت شکل

ی نهوین توليهد   هها روش جزء (CMS) سلولیسيستم توليددیگر

-بههره از مزایای آن های اخير بخش صنعت باشد که در سالمی

چيهدمان   ساخت به روش سلولی بهه وسهيله   .تاسه منهد شهده

جریهان   ،های کارآمهد و فرآینهد مهدار   افراد و تجهيزات در سلول

ات سهازی سفارشه  آورد کهه زمهان آمهاده   همواری را بوجود مهی 

. ما در این مقالهه سهعی در   دهدتحویل به مشتری را کاهش می

داریهم تها   ( AMS)چابهک  و توليهد   (CMS)تلفي  توليد سلولی 

هرچه بيشتر افهزایش   ،یری توليد را نسبت به تغييراتپذانعطاف

 دهيم. 

صهحي    ریهزی خطهی عهدد   یک مهدل برنامهه   [1]کيا وهمکاران

ارایهه   (DCMS) مختلط برای يراحی سيستم توليد سلولی پویا

سهلولی و بهرون   ههای درون  . هدف حداقل کردن هزینهاندکرده

 باشد.میالت آسلولی و خرید ماشين

ههها بهها یکههی از جههامع تههرین مههدل  [2]آقاجههانی و همکههاران 

رویکردیکپارچههه بههه سيسههتم مههدیریت محتههوا بههرای يههر      

CMS ینهد  که درآن ساختار سلول پویها، فرآ پيشنهاد کرده است

قابليت پخش قطعات، ترتيب وتهوالی عمليهات،    مسير جایگزین،

حهدود انهدازه   دازی، انماشين، هزینه عمليات، هزینه راه ظرفيت

 ریزی توليد در نظر گرفته شده است.سلول و برنامه

ریهزی عهدد صهحي     یک برنامه [3]آرامون بجستانی و همکاران 

مختلط غير خطی به مساله آرایش سلولی پویا با انعطاف پذیری 

ارایهه  ت های جایگزین و جابجایی ماشين ها، ير  عملياماشين

کهم کهردن همزمهان     مدل پيشنهاد شهده  نمود. هدف چندگانه

-ههای ماشهين  ل و مجموع هزینهمجموع تغيير حجم کاری سلو

 آالت است.جابجایی ماشينجابجایی بين سلولی مواد و  ،آالت

ریهزی ریاضهی بهرای    یهک مهدل برنامهه     [4]مهدوی و همکاران

لولی در یهک محهيط پویها ارایهه     های توليهد سه  يراحی سيستم

ههای جابجهایی   نهه هزی اند. هدف از این مدل کمينه کردنکرده

حقهو  و   ،اخهرا   ،استخدام ،پيکربندی دوباره ،بين سلولی مواد

 دستمزد می باشد.

یک مدل برنامه ریزی عدد صحي  خطی  [5]و همکاران خاکسار

ههدف از ایهن    برای آرایش توليد سلولی چند يبقه ارایه دادنهد. 

ين ، به درون سهلول  موادهای جابجایی مدل کمينه کردن هزینه

آالت و عمليهات  ها و بين يبقات مختله،، خریهد ماشهين   سلول

 فاده شد.تبرای حل آن از الگوریتم ژنتيک اسکه باشد. ها میآن
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ریزی ریاضهی بهرای يراحهی    یک مدل برنامه [6]و همکاران  پن

ی تامين با استفاده از توليد چابک ارایه کردند. هدف یک شبکه

 انتقهال از يریه   از این مدل کمينه کهردن هزینهه ی توليهد و    

انتخاب تامين کنندگان مناسب برای هرگهروه از مشتریانيسهت   

 که به ميزان باال درخواست دارند.  

ب بهرای انتخها   یهک روش   یارایهه  هبه  [7] و همکارانش زندی

برای بررسهی   ی کاری به صورت چابک پرداختند.بهترین شيوه

 استفاده شده است.  TOPSISازریسک مدل 

یک مدل عمومی برای تنظيم مجهدد و   [8]چافن و همکارانش 

بر اساس این مدل توليد چابک بهه   توليد چابک ارایه کردند که

 و ساختار تقسيم می شود. دو بخش استداللی و منطقی

 

 شرح مدل .2

که در آن ضهمن   است شدهریاضی ارائه  مدلدر این بخش یک 

ی، هزینهه ای  در نظر گرفتن هزینه های مربوط به توليهد سهلول  

در  جهت چابکی سيستم در مقابل تغييرات لحها  شهده اسهت.   

 زیر به برخی از فرضيات مدل ارائه شده است.

 :فرضیات مدل 

باشد هر نوع قطعه دارای تعداد مشخصی عمليات می (1

 که باید بر اساس توالی مربويه انجام گيرد.

های یهک قطعهه روی   زمان انجام برای همه عمليات (2

مختلفی که توانایی انجام آن عمليهات  های ماشين

 باشد.باشند، مشخص میرا دارا می

باشهد  ميزان تقاضا برای هر نوع قطعه مشخص می (3

اما این تقاضا ممکن است برای برخی قطعهات در  

 .يول دوره تغيير کند

 باشد.ظرفيت هر نوع ماشين مشخص می (4

های ثابت مربوط بهه ههر ماشهين مشهخص     هزینه (5

داری هها شهامل هزینهه نگهه    هزینهه باشد. ایهن  می

 باشد.ها میماشين

های موجود از هر نوع ماشين مشهخص  تعداد ماشين (6

 باشد.می

هزینه متغير توليد برای انجهام عمليهات روی ههر     (7

ای کههه بههه آن ماشههين ماشههين بههه ميههزان قطعههه

 و دوره زمانی بستگی دارد. دیابتخصيص می

نهوع  سلولی بهوده و بسهته بهه    حرکت قطعات بين (8

 آن متفاوت است.   قطعه هزینه

 ست.متغير اهایی که باید شکل گيرد تعداد سلول (9

 باشد.ماکسيمم و مينيمم سایز سلول مشخص می (11

ها توان انجهام یهک یها بهيش از یهک      ماشين همه (11

باشند. مثال هر عمليات از یهک  عمليات را دارا می

تواند بهر روی چنهد ماشهين مختله، بها      قطعه می

 پردازش مختل، اجرا شود.های زمان

ها ثابت نيست و در ههر  در این مدل تعداد ماشين (12

دوره بر حسب تعهداد و نهوع قطعهات، در ابتهدای     

-ماشين اضافه و کم مییا در زمان تغييرات دوره 

 شود. 

های مختل، در قطعات قابليت پخش روی ماشين (13

 های متفاوت را دارند.سلول

  

 نتایج .3

ایجاد چهابکی در سيسهتم   جهت یک مدل ریاضی  در این مقاله

های توليد سلولی ارائه شده است. مدل ارائه شده ضمن در نظر 

گرفتن هزینه های مربوط بهه توليهد سهلولی، هزینهه ای تحهت      

عنوان چابکی را نيز در نظر می گيرد. وجود ایهن هزینهه باعهث    

ایجاد سریعتر تغييرات جهت پاسخ گویی به مشتریان می شود. 

در نهایت یک مثال برای بررسی صحت مدل با استفاده از نرم  و

 حل گردیده است. GAMSافزار 
 

 مراجع .4
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 های تحقیق و توسعه با در نظر گرفتن محدودیت منابعبندی پروژهزمان

  arefij98@yahoo.com،، موسسه آموزش عالی سجاد مشهددانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،*جالل عارفی

  m_bagheri@sadjad.ac.ir، عضو هیأت علمی گروه صنایع، موسسه آموزش عالی سجاد مشهد،**محسن باقری

-بندی اثربخش اینهای تحقیق و توسعه در بازارهای رقابتی امروزه توجه به زمانبا توجه به اهمیت و گسترش فعالیت چکیده:

تحقیق و توسعه را با درنظر  هایهای پروژهبندی فعالیتسازی زماناین مطالعه مدل بهینهاست.  ها افزایش یافتهگونه فعالیت

ها در شده جهت حداکثر کردن سود موردانتظار از اجرای فعالیت مدل کلی ارائه کند.گرفتن محدودیت منابع مختلف ارائه می

 فهد ،در این پژوهشاست.  شده هرلحظه از زمان نشان داده ها با در نظر گرفتن محدودیت منابع مختلف درگونه پروژهاین

-باشد و در نهایت مقایسه نتایج حاصل شده از زمانمی تجدیدپذیر نیازی و منابعبا توجه به محدودیت پیشبندی بهینه زمان

 زمان شروع بپردازیم.و دیرترین بندی براساس زودترین با زمان بندی بهینه

 تحقیق و توسعههای پروژهبندی پروژه، محدودیت منابع، زمان کلمات کلیدی:

                                                           

 جالل عارفی*

 

 مقدمه .1

ای ها به گونهمنظور تعیین توالی فعالیتبندی پروژه به زمان

تواندد  است، که اهداف مورد نظر برآورده گردد. اهدداف مدی  

اتمدا  پدروژه و حدداکثر کدردن     شامل حداقل کردن زمدان  

محددودیت مندابع از    ارزش فعلی سود مدورد انتظدار باشدد.   

هدا بدا آن مواجده    هایی اسدت کده اکثدر پدروژه    جمله چالش

هستند و معموال به صورت محدودیت ماشین برای پردازش 

-چنین محدودیت تجهیزات برای انجا  فعالیتقطعات و هم

-یکردهای متفاوت ارائهها و روبندیها است. عالوه بر دسته

هدای حدل دقیدق و    های زیادی برای ارائه روششده، تالش

منظددور از تحقیددق و . [4-1]اسدت  ابتکداری صددورت گرفتدده 

هددای سددازنده برتواسددته از یدد  بنیدداد   توسددعه فعالیددت 

سیستماتی  است کده بدا هددف افدزایش داندش انسدانی و       

ی گیری از این داندش در کاربردهدا  فرهنگ اجتماعی و بهره

جدید است. امروزه گسترش و طراحدی محودوالت جدیدد،    

بیش از پیش به عندوان عامدل اصدلی و نهدایی شدرکت هدا       

هدا، احتمدالی   های این گونده فعالیدت  مطرح است. از ویژگی

هایی در تودو   رو پژوهشها است. از اینبودن اجرای آن

هدا بده منظدور حدداکثر     گونه فعالیدت بندی اینی زماننحوه

. اکثر استفعلی سود مورد انتظار صورت گرفته کردن ارزش

های دقیق مورد استفاده در این مساله، الگوریتم رویکردهای

باشدد  ریزی پویا میهای شاته و کران، برنامهمانند الگوریتم

ها بده مندابع، هددف    گونه پروژهبا توجه به نیاز این .[5-11]

ی بهینهبندی اصلی درنظر گرفتن محدودیت منابع در زمان

-با در نظر گرفتن مددل در این پژوهش  باشد.ها، میفعالیت

و لحدا  کدردن محددودیت مندابع بدا       [6-5]شدههای ارائه

هدف حداکثر کردن ارزش فعلی سود مورد انتظار مدل زیدر  

سازی مددل در ید  مثدال    ارائه شده است. در ادامه با پیاده

 . گیردهای حاصله مورد بررسی قرار میعددی، جواب

 شرح مدل ریاضی .2

سدازی بده   به منظور مددل ها و متغیرها پارامترها، شاتص

 باشدشرح زیر می
 مدل یپارامترها -1جدول 

N {    2 1}      ها،مجموعه کل فعالیت 

  i مدت فعالیت   

w  نرخ تنزیل 

 iاحتمال موفقیت فعالیت    

b 2 1     .باشدی نوع منبع مینشان دهنده     

   
بده   i هایی که قبدل از شدروع  )احتمال آنکه تمامی فعالیت iاحتمال اجرای فعالیت 

 رسند با موفقیت به انجا  برسند(.پایان می

A نیازی فنیها با روابط پیشمجموعه فعالیت 

Ā 
رسدد  ها که در آن ی  فعالیت قبل از فعالیت دیگری به پایان مدی مجموعه فعالیت

 نیازی فنی ندارند.اما روابط پیش

 حد باالی زمان اتما  پروژه ̅ 

 iا  مورد نیاز فعالیت bمقدار منبع     

M عدد تیلی بزرگ 

 درآمد نهایی حاصل از اتما  پروژه   

    

  ، به عبارت دیگر اگر:به پایان برسد iقبل از شروع فعالیت  jاگر فعالیت 

[∑         
    
      

 ∑      
    
      

صورت غیر ایندر  ،گیردمی 1مقدار  [

 گیرد.مقدار صفر می

    
مقدار ی  برای این  .باشدمی iی زمان شروع فعالیت دهندهکه نشان باینریمتغیر 

 شود.شروع می tدر زمان  iمتغیر به این معنی است که فعالیت 
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 باشد.مدل ارائه شده به شرح زیر می
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ها و درآمد پایانی دو قسمت ارزش فعلی هزینه شامل تابع هدف

در ید   هدر فعالیدت    کند کده تضمین می( 1)محدودیت  .است

 و دیرتدرین زمدان شدروع، آغداز شدود.     ی زودتدرین  در بازهزمان 

-ها را بیدان مدی  نیازی مابین فعالیت( روابط پیش2)محدودیت 

از مندابع در هدر لحظده    حداکثر دسترسدی  ( 3)محدودیت  کند.

 i( احتمال اجدرای فعالیدت   4)محدودیت  دهد.زمان را نشان می

( مکمدل یکددیگر   6( و )5هدای ) محددودیت  .کندرا محاسبه می

نیاز در محددودیت  مورد    ی مقادیر باشند که تعیین کنندهمی

( مقادیر صدفر و ید    8که با توجه به محدودیت ) باشند( می4)

 و باشد.د باالی زمان اتما  پروژه می( ح7و محدودیت ) گیردمی

 کند.ان می( باینری بودن متغیر تومیم را بی9)و(8)محدودیت 

 حل مثال عددی .3

بده   نیدازی پیش یفعالیت با شبکه 5متشکل از جا مثالی در این

است، که اعداد باال طدول  شدهداده نشان  1شکل  ایصورت گره

فعالیت و اعداد پایین به ترتیب، منبع موردنیاز، احتمال موفقیت 

 دهند.و هزینه را نشان می
 نیازیشبکه پیش -1شکل 

 
 

های مجازی شروع فعالیتی دهندهنشانها صفر و شش، فعالیت

 واحدد 12باشند، و حد باالی زمان اتما  پدروژه  و پایان پروژه می

 است. زمانی

-، زمدان 1افزار گمزآمده با استفاده از نر با توجه به نتایج بدست

بنددی  آمدده در مقایسده بدا زمدان    بدست (2)شکل  بندی بهینه

-نتایج بهتری را در حضور ایدن زودترین و دیرترین زمان شروع 

 کند.ها برای ارزش فعلی ایجاد میگونه محدودیت

  نهیبه یبندزمان -2شکل

 
 گیرینتیجه .4

هددا، بددا توجدده بدده وجددود محدددودیت منددابع در تمددامی پددروژه  

تواندد باعدت تغییدر در    هدا مدی  گونه محدودیتدرنظرگرفتن این

سدازی در  مددل ارائده شدده قابدل پیداده      بندی بهینه شود.زمان

هدا بده   سازی محدودیتشرایط واقعی محیط کسب و کار و مدل

رو با در نظر گرفتن پارامترها باشد. از اینصورت چندگانه نیز می

-چون اسدتفاده از رویکردهدای برنامده   قطعیت همدر محیط عد 

سازی را برای پیادهتوان شرایط واقعی ریزی توادفی و فازی، می

چنین برای استفاده در مسائلی با ابعداد  مدل نیز ایجاد نمود. هم

توان از رویکردهای فراابتکاری بدرای حدل مددل ارئده     بزرگ می

 شده، نیز استفاده نمود.
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 یابی تسهیالت مدل دو هدفه مکاندر  رویکرد سبز

 arezooamiri91@gmail.com ،غیرانتفاعی سجاد مشهد، دانشگاه صنایع مهندسی دانشجوی کارشناسی ارشد ،* آرزو امیری

 asadi.amin67@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه آزاد نیشابور، امین اسدی، 

سازگار با محیط زیست سوق  یهاها را به سمت طراحی فعالیتشرکت ،گذارانکنندگان و قانونهای اخیر مصرفدر سال چکیده:

ن هدف از انجام ایباشد. سازی هزینه کلی سیستم حائز اهمیت مینظر گرفتن اثرات محیطی عالوه بر بهینهرو در . از ایناندداده

ر دبدین منظور، یک هدف زیست محیطی  باشد.محیطی میمیان مسائل اقتصادی و مالحظات زیستمقاله نیز برقراری توازن 

لفیقی م تالگوریت وشود می فرموله آن مدل عدد صحیح .شودمی بر هدف کالسیک آن توسعه داده هیابی تسهیالت عالومدل مکان

 .رودمیای حل بکار حریص بر محدودیت و -εاز دو روش 

 اکسید کربن، لجستیک سبزیابی تسهیالت، انتشار گاز دیمکان کلمات کلیدی:

   مقدمه .1

یکی از امروزه آلودگی هوا باا توهاه باه میاامدهای زیانبارش به     

محیطی تبدیل شده است. حمل و ترین معضالت زیستملموس

ها محسااو  نقل یکی از عوامل اصاالی آلودگی و انتشااار آهینده

 & ,Sazvar, Mirzapour Al-e-hashem, Babol) شاااود.ماای

Akbari Jokar, 2014) توهه به این موضوع در این مقاله بحث  با

  2یابی تسهیالت با ظرفیت نامحدودمکانبا مسأله لجستیک سبز 

یابی تسااهیالت یک مسااأله مکان UFLP یکپارچه شااده اساات.

باشد که در طراحی هایی میکالسایک و اساس بسیاری از مدل 

شوند، این مدل بهترین مکان مراکز شبکه لجستیک استفاده می

 & ,Tcho, Myung) کندو تخصیص مشتریان را میدا میتوزیع 

Chung, 1995) . 

های طراحی سایساتم لجسااتیک سنتی بر روی کمینه   در مدل

هاای اقتصاااادی بدون در نظرگرفتن انتشاااار گاز  کردن هزیناه 

شاااود. در این مدل به طور همزمان کربن تمرکز میاکسااایددی

ای های اقتصااادی و تولید گازهای گلخانههزینهحداقل رساااندن 

یابی اسااتراتکیک مراکز توزیع در کربن بوساایله مکاناکساایددی

 داخل یک شبکه لجستیک بررسی شده است.

 

 پیشینه موضوع .2

تامین ای در حجم مقاهت زنجیرههای اخیر، رشد فزایندهدر سال

ار انتشو لجساتیک سابز دیده شده است. از همله مطالعاتی که   

های لجساااتیک تجزیه و ای را در نتیجه فعالیتگازهای گلخانه

 (Carlsson-kanyama, 1998)توان بااه انااد، میتاحلیاال کرده 

                                                           

 *ارائه دهنده
2 Uncapacitated Facility Location Problem (UFLP) 

(Konyar, 2001) (Gielen, Moriguchi, & Yagita, 2002) 
(Lehtila, Savolainen, & Syri, 2005) (Hirschberg, 2005) 

(Weisser, 2007) (Rizet, Cornelis, Browne, & Leonardi, 

2010)  (Bocken, Allwood, Willey, & King, 2011) 
(Thanarak, 2012) .اشاره کرد 

 

 سازی مدلفرمول .3

تعدادی تأمین کننده را در یک سااایساااتم لجساااتیک در نظر 

کننده تعدادی قطعه برای یک شااارکت بگیریاد کاه هر تاأمین   

کنندگان و تولیدکننده محصاااول نمایند. تامینخریدار تولید می

 نهایی از نظر بعد مکانی در مناطق هغرافیایی مختلف قرار دارند. 

 i( iC(10,…,1,2=مشاااتری داریم،  01شاااود که فرض می 

مکان نامزد برای  4باشد. مشاخص می  ihتقاضاای هر مشاتری   

، که jF (j=1,2,3,4)شاده است   کنندگان در نظر گرفتهتامین

فاصله بین هر مشتری و نقاط نامزد  و( j f)رار هزینه ثابت اساتق 

باااشاااد. هزینااه معین می (ijd)کنناادگااان برای  مکااان تاامین 

تومان فرض یاک   (ijC ) کیلومتر-ونقال باه ازای هر تن  حمال 

شود. تن به طور کامل بارگذاری می 22شاود. وسیله نقلیه با  می

از یک وسااایله که به طور کامل بارگذاری  2COانتشاااار گااز  

 vee و از یک وسااایله نقلیه خالی برابر با vfe برابر با ،شاااودمی

توماان در نظر گرفته   011111. حاد بااهی هزیناه    بااشاااد می

اکسید کربن شود که انتشار گاز دیشاود. همننین فرض می می

 شدهشااود و مسافت طیتنها متاثر از مقدار کاهیی که حمل می

 باشد:باشد. مدل فرموله شده بصورت زیر میمی

Min ∑ 𝑓𝑖𝑋𝑗
𝐽
𝑗=1 + ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗ℎ𝑖𝑑𝑖𝑗𝑌𝑖𝑗

𝐼
𝑖=1

𝐽
𝑗=1  
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Min ∑ ∑ 𝑑𝑖𝑗[
(𝜀𝑣𝑓−𝜀𝑣𝑒)ℎ𝑖

𝑤+𝜀𝑣𝑒[
ℎ𝑖
𝑤

]
]𝑌𝑖𝑗

𝐼
𝑖=1

𝐽
𝑗=1  

 
s.t 

∑ 𝑌𝑖𝑗

𝐽

𝑗=1

= 1       ∀ 𝑖 

𝑌𝑖𝑗 ≤  𝑋𝑖𝑗          ∀ 𝑖, 𝑗                                                
 

𝑋𝑗 ∈  {0,1}            ∀ j 
𝑌𝑖𝑗∈ {0,1}         ∀ i,j 

 

نقل را وهای ثابت قرارگیری و حمل( مجموع هزینه0تابع هدف )

اکسیدکربن را از ( انتشار گاز دی2تابع هدف ) کند.کمینه می

کند ( تضمین می0محدودیت ) کند.ونقل کمینه میوسایل حمل

 ختصاص یابد.کننده اکه هر مشتری دقیقاً به یک تامین

تواند به یک کند که یک مشتری نمی( بیان می4محدودیت )

ر ای قراکنندهکه در آن مکان تامینمکان اختصاص یابد مگر آن

را  دودویی بودن متغیرها نیز (6( و )2محدودیت ) گرفته باشد.

 .کنندبیان می

 

 روش حل .4

بکار گرفته محدودیت -εروش  ،هدفه دواین مساااأله برای حل  

. از نقطه نظر توسعه سازگار با محیط زیست، اثر زیست شاود می

شاااود و هاادف محیطی بااه عنوان اولویاات در نظر گرفتااه می

شاااود. بعد از تبدیل اقتصاااادی به عنوان محدودیت فرموله می

ود شکی، الگوریتم ابتکاری حریص استفاده میاهداف دوگانه به ی

ه کای بوسیله حذف مراکز بصورت حریصانه تا زمانیتا حل موهه

 بهبود بیشتری حاصل نشود، بدست آید.
 

 نتـایج  .5

به  4و 0مس از اهرای مدل بوسااایله الگوریتم تلفیقی، دو مکان 

عنوان مکان بهینه برای قرارگیری تساااهیالت انتخا  شااادند. 

 0به تسهیلی که در مکان  7و  4، 8، 01، 0مشاتریان  همننین 

به تسهیلی که در مکان  9و  6، 0، 2، 2گیرد و مشتریان قرار می

مقدار بهینه هزینه  شوند.قرار خواهد گرفت، تخصیص داده می 4

 04حدود اکسااید کربن منتشر شده و گاز دی 299220برابر با 

 آید.کیلوگرم بدست می
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  ای غیر شعاعی فازی در ارزیابی زنجیره تأمین تحلیل پوششی شبکه
  zahranoroozi19@gmail.com،، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیق در عملیات ،*زهرا نوروزی

  pourmahmoud@azaruniv.eduجعفر پورمحمود،عضو هیئت علمی گروه ریاضی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان،                       

گیری به صورت جعبه  های تصمیم ها، واحد گیری به روش تحلیل پوششی داده در ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم چکیده:

ها همیشه به صورت  داده . از طرف دیگر در دنیای واقعیی مسئله نیز به صورت قطعی استها شود و داده سیاه در نظر گرفته می

های کالسیک  که تحلیل پوششی داده پذیرد  ای صورت می جداگانه گیری فرایندهای واحدهای تصمیمدر داخل  قطعی نیست و

های  از مدل تحلیل پوششی داده ه در این مقالهریزی خطی ارائه شد در مدل برنامه ،به همین دلیل. کند ها چشم پوشی می از آن

از مدل  مسئلهشود. همچنین برای پایداری  استفاده میگیری  برای بهبود کارایی واحدهای تصمیمهای فازی  دادهای با  شبکه

     غیرشعاعی استفاده شده است.

 .اعداد فازی، DEAها، زنجیره تأمین، شبکه  تحلیل پوششی داده کلمات کلیدی:

                                                           

 *زهرا نوروزی

 

 مقدمه .1

  [1]و همکللاران  هللا کلله توسللز چللارنز تحلیللل پوششللی داده

پیشنهاد شد روشی غیر پارامتری برای ارزیلابی کلارایی نسلبی    

. گیری با چند ورودی و چنلد خروجلی اسلت    های تصمیم واحد

و قطعی است اما در دنیای  قهای دقی بر پایه داده DEAفرض 

هلا نلادقیق و    هلای آن  هبا مسائلی روبرو هسلتیم کله داد   واقعی

کله در ایلن صلورت اسلتفاده از منطلق فلازی        نامعلوم هستند

درمورد اولین شخصی بود که  [5]. سنگوپتا[3]یابد ضرورت می

تحقیللق  DEAهللای فللازی در  اسللتفاده از نظریلله مجموعلله 

یکی از مباحث مهلم در ملدیریت زنجیلره     ،ارزیابی کارایی.کرد

. اما بلا توجله بله سلاختار پیچیلده زنجیلره       [4]باشد تأمین می

ساختار داخلی آن را نیز در نظلر   ،تأمین باید در ارزیابی کارایی

هلای داخللی را    کالسیک، ارتبلا  فعالیلت   DEAگرفت. چون 

ها در زنجیره تأمین را تحلت یلک    گیرد و همه بخش نادیده می

تواند کارایی زنجیلره   گیرد نمی م گیرنده واحد در نظر میتصمی

 DEAصلورت ملدل    تأمین را به درستی بیان کند که در ایلن 

ای  شبکه DEAمدل  [2]یان و چن  گردد. ای مطرح می شبکه

گیری کارایی زنجیره تأمین ارائه دادند که مبنلای   را برای اندازه

انیزم: ای شلعاعی تحلت سله مکل     شلبکه  DEAها مدل  کار آن

 هلدف از ارائله ایلن ملدل       متمرکز، غیر متمرکز و آمیخته بود.

های کلارای   DMUتواند  این مدل میاین است که  شعاعی غیر

شناسایی کند در   یک مرحله طیهای ناکارا  DMUقوی را از 

هلای شلعاعی در دو مرحلله ایلن کلار را انجلام        حالی که ملدل 

شعاعی نسلبت بله تیییلر     های غیر همچنین مدل .[6]دنده می

گیلری، کلارایی    د یعنی با تیییر واحد اندازهنباش واحد پایدار می

کلارایی  هلای فلازی    کند. همچنلین اسلتفاده از داده   تیییر نمی

 سازد. را به واقعیت نزدیکتر می ارزیابی شده

 

 ارائه مدل: .2

ای باشلد   زنجیلره تلأمین بله صلورت دو مرحلله      کنیم فرض می

زنجیره تأمین مشابه به عنوان واحدهای تصلمیم   nو ( 1)شکل 

مکلانیزم    فلرض بلر  جلا   در ایلن . گیرنده در نظلر گرفتله شلوند   

بله عنلوان واحلد تحلت ارزیلابی       DMUOو اسلت  غیرمتمرکز 

 شود: به صورت زیر ارائه می  مدل باشد.  می

min PDecentral = 
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    j=1,…,n                       

                 

هلای  DMUتوانلد   که جواب بهینه این مسئله برنامه ریزی می

توان هملین   به طور مشابه می کند.از هم تفکیک کارا و ناکارا را 

 مدل را برای مکانیزم متمرکز و آمیخته نیز بیان کرد.

 

 قضایا:  .1.2

کاراست اگر وتنها -تواپار DMUO: در مدل غیرشعاعی 1قضیه 

 باشد. P*=1اگر 

 

          : اگر 2قضیه 
ای از مدل شعاعی باشلد   جواب بهینه  

 در این صورت داریم:

                                                 
      P*decentral 

 

 :مثال عددی .3

را ملورد   (1هلای جلدول)   ای با داده مرحلهأمین دو اگر زنجیره ت

 بررسی قرار دهیم 

 خروجی-ای ورودی های فازی ذوزنقه داده (1جدول )

 

بنلدی   پس از تبدیل اعداد فازی به قطعی با استفاده از تابع رتبه

پلاراتو   DMU1بینیم که  می  (2جدول) توجه به ستون آخربا 

 ها ناکاراست. DMUکارا و بقیه 

P   ̂   ̂   ̂   ̂  ̂  

1.00 3 17 1 8 6 DMU1 

0.20 3 4 4 4 5 DMU2 

0.35 2 8 1 4 6 DMU3 

0.47 6 2 3 1 5 DMU4 

0.21 4 8 2 8 12 DMU5 

 DMUکارایی از هر  خروجی و اندازه-ورودی های قطعی داده (2) جدول 

 

 گیری: نتیجه .4

سلازمان بایلد اطالعلات دقیلق و      دمدیریت برای ارزیابی عملکر

و  اما در بیشتر موارد ما با اطالعلات نادرسلت   .کافی داشته باشد

ریزی بلا   ر این موارد ارائه مدل برنامهدکه مواجه هستیم  نامعلوم

 . یابد میهای فازی جایگاه خاصی  گیری از نظریه مجموعه بهره

 

 

شلبکه ای  DEAبا مدل با ترکیب مدل غیرشعاعیدر این مقاله 

 تر با  مدلی در راستای محاسبه کارایی دقیق ،های فازی با داده

 DMUتوانلد   شود که این مدل ملی  میمعرفی محاسبات کمتر 

 کند.  ارا را در یک مرحله تفکیکهای کارا و ناک

 

 ای شبکه DEAرایند مدل (: ف1شکل )           
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  ̃   ̃   ̃   ̃  ̃  

(  ⁄ ,  ⁄ ,1,

5) 
(10,24,   ⁄   ⁄ ) (  ⁄ ,  ⁄ ,  ⁄ ,  ⁄ ) (4,6,2,14) (4,8,  ⁄ ,  ⁄ ) DMU

1 

(1,5,  ⁄ ,

  ⁄ ) 
(2,5,1,3) (2,3,1,7) (1,5,  ⁄ ,  ⁄ ) (3,5,2,6) DMU

2 

(  ⁄ ,2,1,2) (7,9,  ⁄ ,  ⁄ ) (  ⁄ ,  ⁄ ,  ⁄ ,  ⁄ ) (2,4,1,5) (3,9,  ⁄ ,  ⁄ ) DMU

3 

(3,5,2,10) (1,3,  ⁄ ,  ⁄ ) (2,4,  ⁄ ,  ⁄ ) (  ⁄ ,  ⁄ ,  ⁄ ,  ⁄

) 

(3,7,  ⁄ ,  ⁄ ) DMU

4 

(2,4,1,5) (6,10,  ⁄ ,  ⁄ ) (1,3,  ⁄ ,  ⁄ ) (3,5,2,18) (9,15,  ⁄ ,  ⁄ ) DMU

5 
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 (BTitr18)چكيده مبسوط مقاالت 

  zabbasi_1386@yahoo.comگیالند دانشگاه دانشجوی کارشناسی ارش،*زینب عباسی

  mbagherian@guilan.ac.ir  دانشگاه گیالنمهری باقریان، هیأت علمی  

شود که منبع هایی ناشی میکند که از موقعیتمعرفی می را (های بزرگراهها )بازیجدید از بازیکالس اله،این مق چکیده:

ای مرتب ازچندین بخش تقسیم ناپذیر ین منبع مجموعها کنند.طور پیوسته از آن استفاده عوامل به و مشترکی موجود باشد

ی مقدار ی محاسبهای برافرمول ساده در اینجا هر عامل مستلزم چند بخش متوالی است. است که هربخش از هزینه ثابت و

 شود.عرضه می هاجهت محاسبه هسته این نوع بازی ای کارآمدشیوه و شودشیپلی ارائه می

  هسته زرگراه، ،ارزش شیپلی،ها، بتئوری بازی کلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده
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 مقدمه .1

 باشد که هرهای منظم میمنبع شامل تعداد محدودی بخش

ی ااز مجمو عههر عامل  و دارد ی مربوط به خود رایک هزینه

ال ساده که به یک مثکند ها استفاده میمتوالی از این بخش

که در این است. پردازد مورد بزرگراه خطیشرح این موقعیت می

نوان منبع به ع نمایش بزرگراه خطیمقاله برای درک بهتر، 

از طریق  هامحدوده این بخش .عمومی در نظر گرفته شده است

 هزینه آن به طول بخش و .شودورود خروج معین مینقاط 

کنند بستگی یاز این بخش استفاده م ای کهتعداد وسایل نقلیه

یک بزرگراه عمومی از دیگر مسائلی که از لحاظ  در دارد.

تراکم است ی گیرد مسئلهی نخست قرار مییت در مرحلهاهم

 ی تراکم بزرگراهمسئله مورد بررسی قرار داد. آن را توانکه می

 اخیراً و (3791 )رزنتال از دیدگاه یک بازی غیر تعاونی )شبکه(

مورد  (2002 )سندهلم های تکاملیاز دیدگاه تئوری بازی

 مطالعه قرار گرفته است.

 

 شرح مدل  .2

ین مقاله  برای این مساله یک مدل بازی سودمند قابلل انتقلال   ا

ساده به نام بازی بزرگراه را توصیه می کنلد.دراین ملدل فلر     

کننلد،  یک عامل توسل  بخلش هلایی کله طلی ملی       می کنیم

ی وسایل نقلیه در این مدل شود.به این معناکه همهمیشناخته 

کنلیم هلر بخلش یلک     از یک کالس هستند.همچنین فر  می

ی ساخت وهلم بله   ههای اولیی ثابت داردکه هم به هزینههزینه

شود.سلپ  دو نظلر   ای مربلوط ملی  هلای نگهلداری دوره  هزینه

 ازنوع بازی های بزرگراه مورد تجزیهTUازی هایمعروف برای ب

سلاس اطالعلات واقعلی بله     وتحلیل قرار ملی گیرد.کله آنهلا برا   

 شود.کاربرده می

( اسلت،تفاوت  2102این مدل شبیه به ملدل دانلو وهمکلاران)   

          اصلللی آن باکارمللدل ارائلله شللده در ایللن مقاللله در هللدف آن   

می باشد.آنها با تدوین اصول موضلوعه سلهم هزینله سلر وکلار      

 ( ،درحلالی کله ایلن مقالله در     دارند)روش قیمت گذاری عوار

(وهسللللته 1953ی مقللللدار شللللیپلی )شللللیپلی،محاسللللبه

کند.درنتیجه مقدار شلیپلی بلا روش   تاکید می(0191)اشمایلدر،

بسیار ساده سهم هزینه هاارتبلاط دارد.نشلان داده ملی شلودکه     

قیمت هر بخش به طورمساوی میان علواملی کله ازآن اسلتفاده    

 یابد.کنند ،تخصیص میمی

باتی کارآملد  بیشترین بخش این مقاله به یافتن یک روش محاس

اختصلا    بود ی بزرگراه خواهدهای بازکه برای محاسبه هسته

هسلتند.اگر چله   های بزرگلراه مقعلر   شودکه بازیاثبات میدارد.

الگوریتم های مناسب به نظر ظاهری و محاسباتی ،برای هسلته  

و فایگلل و  1996 های مقعر وجود دارنلد )کلوئیپرز  در کل بازی

رعملل خلوک کلار نملی     (،این الگوریتم ها به د 2001همکاران 

چنلد نلوع   ی ههای مناسب و کاربردی برای هستکنند .الگوریتم

 اند .بازی به خصو  وسعت یافته

شود)مسلچلر و  های کاهشی به کلاربرده ملی  سپ  تئوری بازی 

 م بازگشلتی را بلرای هسلته   ( (.این یک الگلوری 0192همکاران )

بدسلت  (  ) Oیکند.که بد ترین حالت آن از مرتبهایجاد می

 آید.می

 هیجنتـ .3

جله بله ارزش   وکه  بلا ت دهدنشان مییک مورد عملی بررسی 

  شیپلی نتایج نزدیک به نرخ رسمی است.
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 سبزی وبمقید.محديد بُبًد یبفتٍ برای بُیىٍ حبفظةبب  SR1ريش وبحیة مطمئه 

     .تجشٗض، اٗشاىعلَم ٍ تحق٘قبت آرسثبٗجبًطشقٖ، گشٍُ سٗبؾٖ کبسثشدٕ ، داًطگبُ آصاد داًطجَٕ کبسضٌبس اسضذ سٗبؾٖ،  ،* فشًبص ث٘شقٖ

 f_beiragi@yahoo.com:   ایمیل

 علَم ٍ تحق٘قبت آرسثبٗجبًطشقٖ، گشٍُ سٗبؾٖ کبسثشدٕ ، تجشٗض، اٗشاى. داًطگبُ آصاد ، عؿَ ّ٘ئت علوٖ گشٍُ سٗبؾٖ دکتر فرزین مدرس،     

 f.modarres@iauasrb.ac.ir   اٗو٘ل:

 

       ثضسگ ٗک  -هق٘بس سبصٕٗک سٍش هؤثشٕ ثشإ حل هسبئل ثٌِْ٘ BFGS( ،L-BFGS)سٍش حبفظٔ هحذٍد  چکیدٌ:

-mثبضذ کِ فقف ًَ٘تي هٖ -اسبسبً ٗک سٍش ضجِدّذ ٍ اسائِ هٖ سٍش حبفظٔ هحذٍد گبمm- ثشٍصسسبًٖ تقشٗجبت ّس٘بى سا

کِ ثِ ًوبٗص  دّ٘ن( سا اسائِ هL-SR1ٖ) SR1إ اص سٍش حبفظٔ هحذٍد (. دس اٗي هقبلِ ٗک ًسخِکٌذ )هٖرخ٘شُ 

ثشإ پبساهتشّبٕ  L-SR1کٌذ کِ عولکشد سٍش کٌذ. ًتبٗج ثِ دست آهذُ هطخع هٖکوک هٖ SR1سسبًٖ فطشدٓ ثشٍص

 ثبضذ.هق٘بس آغبصٗي حسبس هٖ

    .ثٌِْ٘ سبصٕ ًبهق٘ذ، ثٌِْ٘ سبصٕ غ٘شخكٖ، ًبح٘ٔ هكوئي، سٍضْبٕ ثب حبفظٔ هحذٍد کلمبت کلیدی:

                                                           

 *ارائو دىنده

 

  مقدمٍ .1

 :دس ًظش ثگ٘شٗذثػَست صٗش سا سبصٕ ًبهق٘ذ هسألِ ثٌِْ٘     

     (1.1)          

. دس تکرشاس  آى استفبدُ خَاّ٘ن کشدحل ٍ اص سٍش تکشاسٕ جْت 

kتکشاس سا  کٌ٘ن ٍ سپسسا هحبسجِ هٖ  ام ٗک گبم قبثل قجَل

 ّ٘ن.افضاٗص هٖ   ثِ ًقكِ ثعذٕ ٗعٌٖ اص 

تَاًررذ هٌجررش ثررِ ٗرربفتي ( هرر1.1ٖثٌرربثشاٗي تحق٘رر  اص ساثكررِ )

 قبثل قجَل ضَد، ثِ اٗي هعٌٖ کِ  ٗک 

        (1.2       )      ،  ( )  

ٗرررک عرررذد ثبثرررت دس ثررربصُ   ٍ کرررِ دس آى 

گ٘ررشٗن. هررٖ  دس ًظررش سا     ثبضررذ ٍ هعوررَاًهررٖ( 1،1)

دٍ سٍش هترررذاٍل، سٍضرررْبٕ جسرررتجَٕ خكرررٖ ٍ ًبح٘رررٔ   

  ِ ٗررک  سٍشٍجررَد داسد. اٗرري دٍ   هكوررئي ثررشإ هحبسررج

سا ثررشإ تٌظر٘ن جْرت تٌررذتشٗي    هربتشٗس تقشٗرت ّسر٘بى    

ّسرر٘بى هرربتشٗس  ثررشد. ّشگرربُ ثررِ کرربس هررٖ کرربّص 

  ٖ ثررب دادُ   ضررَد ٍ ّشگرربُ  ثبضررذ، سٍش ً٘ررَتي ًبه٘ررذُ هرر

 -ضررجِ ّرربٕ هشتجررِ اٍل سرربختِ ضررَد دس اٌٗػررَست سٍش   

  دس فؿبٕ حبفظِ هعوَاً، ًبه٘ذُ ه٘طَد.  ًَ٘تي

 

  ً٘ررَتي -ضررجِ ّسرر٘بى. ضررَدهررٖ رخ٘ررشُ آساٗررِ ب  ثرر

    ضَدهٖ هعوَا دس ّش تکشاس تَسف فشهَل صٗش ثشٍص 

(1.3  ،    ) 

ثبضذ. دٍ سٍش هعشٍف ٍ هٖ  کِ دس آى

ّستٌذ کِ ثِ   BFGS ٍSR1 ًَ٘تي سٍش -هتذاٍل ضجِ

 ضًَذ:فشهَلْبٕ صٗش ثشٍص هٖتَسف تشت٘ت 

(1.4)      ، 

ٍ 

. 

(1.5)      ،   

ٍ  (، خلفبى1991) >3=ٍ ّوکبساى  پژٍّطْبٖٗ کِ تَسف کي

( اًجبم ضذ 1993)  >2= ٍ ّوکبساى بسد( ٍ ث1991) >4= ّوکبساى

ّن دس  BFGSًطبى داد کِ سٍش هتقبسى اص ستجِ ٗک ثب سٍش 

است ٍ اص ثعؿٖ جْبت،  تئَسٕ ٍ ّن دس عول قبدس ثِ سقبثت

          حبل کِ سٍش حتٖ عولکشد ثْتشٕ داسد. SR1سٍش 

L-BFGS ٖسسذ اٗي دس عول هؤثش است، سؤالٖ کِ ثِ ًظش ه

 ثب حبفظِ هحذٍد سا  SR1تَاى سٍش است کِ: ثِ چِ قشٗقٖ هٖ
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فؿبٕ حبفظِ ثب دس غَست اهکبى اسائِ دس ّش تکشاس  اسائِ کشد؟ ٍ

 ضَد؟اجشا  n2  +mn4ٍ ؾشة کوتش اص  n2 +mn2 کوتش اص

پبسخ  >1= ٍ ّوکبساى اًجبم ضذُ تَسف ثبسد پژٍّص        

شٍصسسبًٖ ثدّذ. آًْب ًوبٗص فطشدُ هثجتٖ سا ثِ اٗي سؤاات هٖ

SR1  ٕسا ثِ دست آٍسدًذ ٍ اهکبى اجشاL-SR1  ُسا ثب استفبد

ضَٗن کِ سبلٖ هٖ اص فشم فطشدُ اضبسُ کشدًذ. ّوچٌ٘ي ٗبدآٍس 

سا ثكَس قبثل تَجِ هَسد  L-SR1سٍش  1992دس سبل  >5=

ضکل سا ثِ  () L-SR1 سبلٖ، هبتشٗس داد.ثشسسٖ قشاس 

 ثشإتطک٘ل داد ٍ اص تجضِٗ چَلَسکٖ اغالح ضذُ إ سبدُ

اقوٌ٘بى اص هع٘ي هثجت ثَدى هبتشٗسْب استفبدُ کشد. سپس اص 

 .تؿو٘ي ّوگشاٖٗ ثْشُ جست ثشإجستجَٕ خكٖ  سٍش

سا هكشح  L-SR1هب اجشإ هتفبٍتٖ اص سٍش  هقبلِدس اٗي       

عولکشد ثْتشٕ  L-SR1 ًطبى داد کِ سٍش ٍٕکٌ٘ن، ًتبٗج هٖ

 L-SR1. سٍش اص خَد ًطبى داد L-BFGS شسٍسا ًسجت ثِ 

پ٘طٌْبدٕ ثش هجٌبٕ سٍش ًبحِ٘ هكوئي است. ٗعٌٖ، دس ّش 

کٌ٘ن. ثِ دل٘ل ًبحِ٘ هكوئي سا حل هٖ ٔٗک صٗشهسأل تکشاس

تَاًذ ثكَس خ٘لٖ ، صٗشهسألِ هٖ L-SR1بتشٗس سبختبس خبظ ه

 حل ضَد. L-BFGSهؤثشتش ثب اًذکٖ فؿبٕ حبفظٔ ث٘طتش اص 

  . الگًریتم:2

L-SR1      ثبضذ  کِ دس ي هٖئاسبسبً ٗک سٍش ًبح٘ٔ هكو

هتفبٍت است. کِ الگَسٗتن آى دس صٗش  سٍش هحبسجٔ گبم 

ثبضٌذ ٍ هقبدٗش دٍ عذد ثبثت هٖ ٍ  ث٘بى ضذُ است. کِ 

 .گ٘شٗنسا دس ًظش هٖ ٍ  

1. k:=0 ; 

2. DO WHILE  is not close enough to zero  

3. compute initial  ;  

4. finiteness assurance and index adjustment,  

5. compute  based on  ;     

 THEN  6. IF    

7.                                                                                               

8. DO 

9. reduse   

10. compute  based on  ; 

 

 

11. UNITE   

12.  

13.   

14. DO 

15.  

16. ;  

17. compute  based on  ;     

 18. UNITE        

 19.    

 20. IF  THEN  

 21. END IF ;   

22.   ;   

23. update  and  ; { and others}  

24. k := k + 1 ; 

25. END DO ; 

 ; 26.  

27. return .            □                                          

 بًدنتضمیه متىبَی   1.1

تَاى ثػَست صٗش تعشٗف ضذُ ثكَس ثبصگطتٖ سا هٖ 

 ًَضت

(1.2         ) 

 کِ

(2.2               )  

ٍ 

(3.2                           ) 

دادُ ضذُ،         ثب استفبدُ اص ثبضٌذ،هٖ

٘بت ث٘طتش ثبسد ٍ ئخَاّ٘ن سس٘ذ. ثشإ جض 

 ( سا هطبّذُ کٌ٘ذ.1992ّوکبساى )
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 ّشگبُ تعشٗف کٌ٘ن     

  (4.2                   ),   

 ساثكٔ صٗش سا داسٗن:     m-1 ;j ,…,0 ثِ اصإ ّش  

(7.2 .                 ) 

 ٗب  

(6.2          ),    

 کٌذ. سا تؿو٘ي هٖ L-SR1( هتٌبّٖ ثَدى سٍش 6.2ساثكٔ )

mفشؼ کٌ٘ذ هربتشٗس هشثر         1.1.1قضیٍ   m   هتقربسى ٍ

تعشٗف ضذُ ثبضذ. اگش دس  ثِ غَست 

اثتذا توبهٖ آًْب صٗشهبتشٗسْبٕ غ٘ش غفش ثبضٌذ، دساٌٗػَست ٗک 

m هبتشٗس   m     پبٗ٘ي هثلثٖ هٌحػش ثِ فرشد ٍ ٗرک هربتشٗس

 قكشٕ ٍجَد داسد ثكَسٗکِ 

 (7.2                 ) 

 عالٍُ ثش اٗي

 (8.2 )     

 ثبضذ.هٖ

 ًبه٘ن.هٖاص  ( سا هعکَس تجذٗل 7.2ساثكِ )     

 تىظیم شبخص 1.1

دّ٘ن کِ چگًَِ ثكَس هؤثش فشاٌٗذ تجضٗٔ تَؾ٘ح هٖ     

ّن تلف٘  کٌ٘ن تب  ٍ تؿو٘ي هتٌبّٖ ثَدى سا ثب هعکَس

 هطخع ضَد. L-SR1 دس سٍش ًقػْبٕ هوکي اص هبتشٗس 

چگًَِ دس حبفظِ رخ٘شُ ٍ ثشٍصسسبًٖ  کٌ٘ن کِ ثشسسٖ هٖ  

سا دس حبفظِ ًذاضتِ  ضَد. ٍقتٖ گضاسٓ غح٘حٖ اص  هٖ

ضَد. ِ هٖئثِ ٍس٘لٔ ثشخٖ کو٘تْبٕ دٗگش اسا ثبض٘ن، عوالً 

سا داضتِ ثبض٘ن،  ٍ ، حبفظِ  ثكَس هٌكقٖ، اگش دس

ٍ ثٌبثشاٗي توبهٖ هحبسجبت هشثَـ ثِ آى  هبتشٗس غح٘ح 

 ( هکبى حبفظِ ثبصٗبثٖ ضًَذ.2mn + 1تَاًذ ثب استفبدُ اص )هٖ
سا  دس  ٍ  دس  آساٗٔ  ثشإ اٗي کبس اثتذا،         

ثِ دست  کٌ٘ن. هشتجِ اص قشٗ  ٗک جذٍل ضبخع رخ٘شُ هٖ

   ثِ تشت٘ت   ٍ  ثشضْبٕ حق٘قٖ ثشإ   آٗذ. ثٌبثشاٗي،هٖ

 

ثشٍص  ثبضٌذ. ٍقتٖ  ٍ  ستَى اص  تَاًذ هٖ

جذٗذ ٍ ثكَس  سا ثِ ٍس٘لٔ  اه٘ي ستَى اص ضذُ ثبضذ، 

ضَد. دساٌٗػَست فشؼ تعَٗؽ هٖ سا ثَس٘لٔ  هطبثِ ستًَٖ اص 

ٍ   j = 1,… , m-1ثِ اصإ   کٌ٘ن کِ هٖ

 دّ٘ن.قشاس هٖ سا ثشإ ًقبـ قجلٖ   ًقكٔ

 . وتیجٍ   3

دس دٍ دّٔ گزضتِ، سٍضْبٕ حبفظٔ هحذٍد ثس٘بسٕ هتذاٍل      

 ثكَس هؤثش ثب استفبدُ L-BFGSضذُ است. دس آغبص، فقف سٍش 

اص اٗررذٓ سٍش حبفظررٔ هحررذٍد تَاًسررت اًجرربم ضررَد. سررپس   

( غرَست گشفرت   1992پژٍّطْبٖٗ کِ تَسف ثبسد ٍ ّوکربساى ) 

جشقٔ ضذٗذ دٗگشٕ دس سٍضْبٕ حبفظٔ هحذٍد ثَد. ثب اسائٔ فرشم  

ٖ  -فطشدٓ هبتشٗسْبٕ ضجِ ترَاً٘ن ٗرک سٍش حبفظرٔ    ًَ٘تي، هر

 إ اص سٍضْبٕ گشٍُ ثشٍٗذى سا فشاّن کٌ٘ن.هحذٍد ٍٗژُ

دس دٍ دّرٔ گزضررتِ ثسر٘بس هررَسد    L-BFGSسفتربس سٍش        

ل آصهبٗطٖ هب ثبثت ٍ ئتَجِ ٍاق  ضذُ است. اٗي سٍش ثشإ هسب

ٖ  L-SR1ثبضرذ. دس غرَست٘کِ سٍش   سشٗ  هٖ ترَاً٘ن ثرِ   سا هر

 ٕ ّربٕ   عٌَاى ٗک سٍش ثب اسصش دٗگشٕ دس ًظش ثگ٘شٗن. ثرشا

         ثْتررررررش اص سٍش L-SR1(، سٍش کَچررررررک )

L-BFGS ٖکٌذ، ّشچٌذ کِ سٍش عول هL-SR1  ٖثِ اسصٗبث

 تبث  ث٘طتشٕ ً٘بص داسد.
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 در رتبه بندی واحدهای کارآ ∞Lو  L1نرم بکارگیری 
 elnaz.abedi@yahoo.com،تبریز شهيد مدني ریاضي، دانشگاه گروه عضو هيأت علمي  استادیار دکتر جعفرپورمحمود،*الناز عابدی

ها امتياز کارآیي  DMUرتبه بندی یکي از مهمترین موارد در تحليل پوششي داده ها مي باشد. در رتبه بندی وقتي چکیده:

یکساني بگيرند نمي توان تفاوتي بين آنها قائل شد و رتبه بندی را انجام داد. لذا روشهای زیادی بکار گرفته شده تا امتياز 

ها به طور دقيق مشخص شده و رتبه بندی کامل صورت بگيرد. در این مقاله مدل برنامه ریزی ریاضي با اعداد  DMUکارآیي 

تا کارآترین گزینه بين گزینه هایي که در نظر گرفته شده را مشخص تحليل پوششي داده ها انجام شده است.  صحيح ارائه شده

  ها از روش نرم چيبيشف استفاده ميکنيم.DMUکند.ما برای رتبه بندی 

 .تحليل پوششي داده ها ،چبيشفنرم  ریاضي، برنامه ریزی کلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده

 

 مقدمه .1

مبتني بر برنامهه ریهزی    روشي( DEAتحليل پوششي داده ها )

[ در 1وی ] توسه  چهارنز و همکهاران   خطي است که اولين بار 

معرفي شد. این روش برای ارزیهابي کهارآیي نسهبي     1791سال 

واحدهای تصميم گيری که وظایف یکساني انجام مي دهنهد بهه   

امتيهاز  در بهتهرین حالت،  DEAکار مي رود. در اکثهر مهدلهای   

ههای کهارآ موضهو     DMUتفاوت بهين   .برابر یک استکارآیي 

کههي از ههها ی DMU ایههن رتبههه بنههدی اسههت. يتحقيههق جههالب

[ روش 2ش ]آدلهر و همکهاران  . اسهت  DEAمشکالت اصلي در 

جهانشهاهلو   هایي برای رتبه بندی بهترین حالت پيشنهاد دادند.

. معرفي کردنهد برای رتبه بندی را  1Lروش نرم [ 3] و همکاران

 L∞مهدل رتبهه بنهدی نهرم      [4] رضایي بالف و همکارانسپس 

،کهه ایهن   ارائهه کردند شف( در تحليل پوششي داده هها را  )چيبي

به نظر مي رسد بر سایر روش ههای موجهود برتهری دارد.    روش 

زیرا این روش قادر است تا نواقص موجود در برخي روشها مانند 

ممکهن اسهت را    کهه گهاهي ريهر   [ 5] پترسون -سونرروش اند

 .هميشه امکان پذیر است L∞حذف کند. مدل نرم 

 

 

 پیشینه .2

را مهههي تهههوان توسههه  مهههدل  DMUpکهههارآیي مخصهههو  

CCR[ (1)چارنز وهمکاران ] نوشت. 

[،فرم خطي را مي 6از این رو با استفاده از تبدیل چارنز و کوپر ]

 توان به صورت زیر نوشت.
    ∑       

 
     

s.t. 

     ∑          
 
    

     ∑        ∑       
 
   

 
                 

 

                                             
 

                                              
 

 شده ارائهی رتبه بندی مدلها .3

 :L1 رتبه بندی بااستفاده از نرم 3.1

( مدل جدیدی را برای رتبه بندی 2004جهانشاهلو و همکاران )

ارائهه نمودنهد کهه     L1واحدهای کارآی رأسي با استفاده از نهرم  

همانند مدل های پيشين برای رتبه بندی واحدهای کارآی ريهر  

 رأسي پيشنهادی ندارد.

تحهت ارزیهابي را از    DMUدر این مدل همانند مدل های قبل 

.فرض کنيهد  مجموعه امکان توليد مورد نظهر حهذف مهي کننهد    

DMUo ( با ورودی و خروجيXo ,Yo .واحد تحت ارزیابي باشد )

حذف مي کنيم و مجموعه امکهان توليهد جدیهد را     TCآن را از 

[.فرم تبدیل شده خطهي را بهه صهورت زیهر     3]معرفي مي کنيم

 بيان مي کنيم.
      

 (   )  ∑   
 
    ∑   

 
       

     ∑                              
 
         

∑      
 
                                            

   xi≥ xio                                       i=1,… …, m 
   yr ≥ yro                                                           r=1,… …, s 

                                                            

 

ϕ، در مدل باال
 

 
(با استفاده از x,y)(تا xo,yoفاصله) (   )

که در آن در مدل بازده به مقياس ثابت است. L1نرم
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 2 

α  ∑    
 
    ∑    

 
توان آن را از تابع هدف  و مي    

  بنابراین مدل باال همواره شدني و کراندار است. حذف کرد.

 :∞Lنرم رتبه بندی با استفاده از  3.2

ورودی، که همهه   mو  خروجي sتایي با  nبا مقایسه واحدهای 

دارای حداقل یهک ورودی و   DMUآنها ريرمنفي هستند و هر 

[ مهدل رتبهه   4رضهایي بهالف و همکهاران]   خروجي مثبت است. 

این در تحليل پوششي داده هها را معرفهي کردنهد.    ∞Lبندی نرم 

مدل نيز برای رتبه بندی واحدهای کارآی رير رأسي پيشنهادی 

 کهارآتر باشهد. بها حهذف     DMUoآنها فرض کردنهد کهه    ندارد.
تعریههف را جدیههد  توليههد امکههان مجموعههه TC  از (     )

 . نددورآبه صورت زیر به دست را فرم خطي  و .کردند

        

S.t 

     ∑                                
 
   
   

  

     
 
     ∑                            

 
   
   

  

                                                        

 که

      ({∑          
 
       }

      
    

{    ∑      
 
       }

       
)  

 

بطوریکه حداقل یکي از ورودی ها)خروجي ها( در هر جواب 

بهينه محدودیت فعال است.و نقطه نشان داده شده توس  

DMUo  هميشه  باالروی مرز کارآ قرار دارد.همچنين مدل

 امکان پذیر و کراندار است.

 . نتـایج 4

پيشنهاد شده  خنثي )بي طرف( DEAدر این مقاله یک 

برای تعين کارآترین گزینه از ميان گزینه  DEAروش  است.

های مورد نظر استفاده شده است.در نتيجه کاربرد مدل 

DEA ،عنوان نسبتا کارآ تعين ین گزینه به دچنکالسيک

برای افزایش قدرت تميز بين گزینه ها و رتبه بندی، .شدند

این مدل روش رتبه بندی نرم چيبيشف بکار برده شده است.

 دارای برتری نسبت به روش های دیگر است.

 

 

 . مـراجع 5
Periodicals: 

[1] Charnes, A., Cooper, W. W., Rhodes, E., 1978. Measuring the 

efficiency of decision making units. European Journal of 

Operational Research, 2, 429–444 

[2] Adler, N., Friedman, L., Sinuany-Stern, Z., (2002). Review of 

ranking methods in the data envelopment analysis context, 

European Journal of Operational Research, 140 (2) 249–265. 

[3] Jahanshahloo, G. R., Hosseinzadeh, F., Shoja, N., Tohidi, G., 

Razavian, S., (2004). Ranking by using L1-norm in data 

envelopment analysis, Appl math computing, 153, 215–224. 

[4] Rezai Balf, F., Zhiani Rezai, H., Jahanshahloo, G. R., 

Hosseinzadeh Lotfi, F., (2012). Ranking Efficient DMUs Using 

the Tchebycheff Norm, Appl. Math. Modelling, 36(1):46-56 

[5] Andersen, P., Petersen, N. C., (1993). A procedure for ranking 

efficient units in data envelopment analysis,Management 

Science, 39, 1261–1264..  

[6] Charnes, A., Cooper, W. W., (1962). Programming with linear 
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  تولید و توزیع در یک زنجیره تامینتامین، بندی یکپارچه زمان

 negin.jamili@stu.um.ac.ir ،مشهد یدانشگاه فردوس ع،یصنا یارشد مهندس یکارشناس یدانشجو ،* نگین جمیلی

 m_ranjbar@um.ac.ir، مشهد یدانشگاه فردوس ،یدانشکده مهندس یعلم أتیعضو ه ،محمد رنجبر

-بهینه سیستم، در این مقاله زمان توجه به اهمیت روز افزون مدیریت زنجیره تامین در راستای دستیابی به عملکردبا  چکیده:

 ای با محیط تکدر این مساله تولیدکننده تولید و توزیع در یک زنجیره تامین مورد مطالعه قرار گرفته است.بندی یکپارچه 

جهت ارسال به مشتری سفارشات آماده شده  نماید.چندین مشتری را تولید می هایدر نظر گرفته شده که سفارش ماشینی

هدف از این مساله . گرددمسیریابی مییان تحویل به مشترتعیین ترتیب  برای ،محتویات هر بستهبندی شده و دسته

دل م بوده وکننده تامین، ضمن لحاظ های حمل و نقل شرکتدهی به مشتریان و کاهش هزینهحداکثرسازی سطح خدمت

  ارایه شده است. ابتکاریهای حل روش آن به همراهخطی 

 .مسیریابی، بندی یکپارچهزمان، مدیریت زنجیره تامین کلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده

  مقدمه .1

بندی تولید، بدون در بندی سنتی به تعیین زمانهای زمانمدل

پرداختنید. در ایین   نظر گرفتن سایر مراحل از جمله توزیع میی 

ها این فرض درنظر گرفته شده که وسایل نقلیه کافی قبیل مدل

و نقل محصوالت به مشیتریان موجیود بیوده و لی ا      جهت حمل

سفارشات بدون تاخیر به دست مشتری خواهد رسید. حال آنکه 

تعیداد وسیایل محیدود بیوده و ییا       ستدر دنیای واقعی ممکن ا

وری هیر وسییله بیه بییش از ییک مشیتری       جهت افزایش بهیره 

ید و توزیع با فرضییات و تیابع   بندی تولزمان رسانی کند.خدمت

آورده شده  ]1[های مختلف، در مقاالت متعددی از جمله هدف

در تعیداد   ،است، در حالی که مسیریابی برای ارسیال سفارشیات  

حاظ شده است. مطالعیات  ل ]3[و  ]2[محدودی از آنها همچون 

نجام شیده،  بندی در زنجیره تامین ازمان یکه در زمینه دیگری

ی مطیر   امرحلیه  کننده، مسیاله را  سیه  با در نظر گرفتن تامین

لیه تیامین میواد را نییز     اند و عالوه بر تولید و توزییع، مرح نموده

مسیاله   ]4[ در Chengو  Wangاند. بیرای مثیال   لحاظ نموده

هیا را  بندی دریافت مواد خام، نحیوه پیردازش و ارسیال آن   زمان

 برای مشتریان ارائه دادند. 

-و محدودیت ودن تاثیر تامین کنندهدر این مقاله برای لحاظ نم

های ناشی از آن، برای هر سفارش زمان در دسیتر  بیودن در   

 کرت دیگر، مواد الزم برای تولید ینظر گرفته شده است. به عبا

هایی کیه تیامین کننیده قیادر بیه ارسیال       محصول تنها در زمان

هر سفارش تنها در زمانی پی    رسد، ل امیست ما آنهاست به د

 بل پردازش بر روی ماشین است.از زمان در دستر  بودن آن قا

 سازیتعریف مساله و مدل .2

در این بخش جزئیات تعریف مساله و مدل ارائه شده بیرای آن،  

  بیان شده است.

های سازی سفارشآمادهپ  از  در این مساله تولیدکننده

و ارسال  بندیستهدرا ها آنماشینی  محیط تک در مشتریان

تابعی از  ،خدمت به مشتریجهت لحاظ نمودن سطح کند. می

ها به های تحویل کلیه سفارشزمان تحویل کاال )میانگین زمان

مشتریان( در نظر گرفته شده و هزینه توزیع در بردارنده هزینه 

و همچنین هزینه وابسته به مسافت هر بسته ارسال  برای ثابت

یافتن به عبارت دیگر باشد. طی شده توسط وسایل حمل می

، کاالها بر روی ماشین پردازشبهینه برای توالی  ریزیبرنامه

 هاآنو تعداد موجود در نهایی محصوالت های بستهزمان ارسال 

هر سفر، جهت حداقل  و همچنین مسیریابی مشتریان در

 باشد.میمدنظر مشتریان  بهزمان تحویل و ها نمودن هزینه

 :باشدمی زیر شر  به مدل در رفته کار به پارامترهای

}n, …, j2, j1={jJ  :هاکلیه سفارش یمجموعه 

K={1,2, …, k}  :های بالقوه برای ارسالبسته یمجموعه 

jp  : زمان پردازش سفارشj  

jr  : زمان در دستر  بودن سفارشj 

ijτ از  سفر: زمانi  بهj ijc  : از  سفرهزینهi  بهj 

w  ارسالی: ظرفیت هر بسته f هزینه ثابت ارسال : 

α  : بیرای دو   گیرنیده جهت لحاظ نظر تصمیمضریب تابع هدف

 هامیانگین زمان تحویل سفارشتابع هزینه و 

 :باشدمی ذیل شر  به مدل در رفته کار به متغیرهای
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jc  :مان اتمام تولید سفارش زj  jd  : زمان تحویل سفارشj 
 

kt  : زمان اعزام بستهk  ijku  : ح ف زیرتورمتغیر کمکی برای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هیا و حمیل و نقیل    ( مجموع هزینیه ارسیال بسیته   1تابع هدف )

سفارشات و همچنیین مییانگین زمیان تحوییل کلییه کاالهیا را       

( برای اختصاص هر کیار تنهیا بیه    2کند. محدودیت )کمینه می

 جهیت ارتبیاد دو متغییر   ( 4( و )3یک بسته بوده و محدودیت )

jkx  وkB مربیود بیه ظرفییت     (5)محیدودیت   .است آورده شده

تنها  kکند که بسته بیان می (6)محدودیت  و وسایل نقلیه بوده

)دارای سیفارش( محسیوگ گیردد کیه     تواند فعال در صورتی می

زمیان تحوییل هیر سیفارش در      بسته ماقبل آن نیز فعال باشید. 

 (11و ) (9دودیت )محی ( لحاظ شده اسیت،  8( و )7دودیت )مح

دودیت محی و است  آورده شده ijkzو  jkx جهت ارتباد دو متغیر

از کارگیاه   که هر بسته غیرتهی تنها یک بیار  ارددمی الزام (11)

( زمان تکمیل هر سفارش 13( و )12در محدودیت ) خارج شود.

بر روی ماشین حداقل برابر زمان تکمیل کار ماقبل آن به عالوه 

 در دستر  بیودن زمان  .زمان پردازش در نظر گرفته شده است

در محیدودیت   ( اعمیال شیده اسیت.   14هر کار در محیدودیت ) 

زرگتر مساوی زمان تکمیل زمان ارسال یک بسته همواره ب (15)

( و 16دو محیدودیت )  باشید. کلیه سفارشات موجود در آن میی 

 (18) هیای محدودیت .است( نیز برای تعیین توالی فعالیت 17)

-در جواگ به دست آمده می زیرتورمانع به وجود آمدن ( 21تا )

 .نمایدرا مشخص میها نوع متغیرها و سایر محدودیت گردد

 روش حل ابتکاری .3

بیرای  و  CPLEXافزار کوچک از نرم اندازهبرای حل مسایلی با 

و نتایج آنها با یکیدیگر  ارایه  چندین روش ابتکاریبزرگ  مسایل

 . شده استمقایسه 

 مـراجع .4
[1] Pundoor, G., & Chen, Z. L. (2005). Scheduling a production–

distribution system to optimize the tradeoff between delivery 

tardiness and distribution cost. Naval Research Logistics (NRL), 

52(6), 571-589. 

[2] Chen, Z. L., & Vairaktarakis, G. L. (2005). Integrated 

scheduling of production and distribution operations. 

Management Science, 51(4), 614-628. 

[3] Ullrich, C. A. (2012). Integrated machine scheduling and 

vehicle routing with time windows. European Journal of 

Operational Research. 

[4] Wang, X., & Cheng, T. C. E. (2009). Logistics scheduling to 

minimize inventory and transport costs. International Journal of 

Production Economics, 121(1), 266-273. 
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تبریدی شبیه�سازی با گراف کمینه�ی برش

f.hoseini@sun.hsu.ac.ir سبزواری، یم ح اه دانش ، ریاض ارشد کارشناس دانشجوی ، ∗,∗∗ حسین سادات فاطمه

،m.amintoosi@hsu.ac.ir سبزواری یم ح اه کامپیوتر.دانش علوم و ریاض ده دانش علم هیات عضو ، امین�طوس محمود

میتوان مسائل این حل تقریب روشهای از است. برش یالهای ظرفیت کردن مینیمم هدف مینیمم برش مسئله در یده: چ
تبریدی شبیه�سازی از مقاله این .در ند می استفاده تصادف صورت به ها لبه تلفیق از که کرد. اشاره کارگر وریتم ال به
روش برتری آزمایشات نتایج است. شده مقایسه کارگر روش با آن نتایج و است شده استفاده مسئله این حل برای

است. داده نشان خطا ین میان و رای هم نرخ اجرا، سرعت منظر از کارگر روش به نسبت را پیشنهادی
تبریدی،� سازی شبیه کارگر، وریتم ال کمینه، برش گراف، کلیدی: کلمات

جمله از که تبریدی شبیه�سازی وریتم ال تاکنون
است بهینه�سازی مسائل حل اری فراابت وریتم�های ال
در است. نشده گرفته ار ب کمینه برش مسئله حل برای
برای مسئله حل شیوه�ی این ارگیری ب ون چ مقاله این
آن مزایای و شده بیان کمینه برش مسئله�ی با مواجهه
در است. شده بیان مختلف مثالهای اجرای قالب در
تبریدی شبیه�سازی روش بر مختصری بسیار مرور ادامه
مسئله این حل روش بیان از پس و داشت خواهیم
آزمایشات نتایج ذکر به تبریدی شبیه�سازی وریتم ال با

پرداخت. خواهیم

تبریدی سازی شبیه وریتم ال

شروع اولیه جواب ی با تبریدی سازی شبیه وریتم ال
انتخاب نقطه ی جواب این های همسای در میشود
نقطه عنوان به شد م هدف تابع بهبود اگرباعث میشود
احتمال با صورت این غیر در �شود، م پذیرفته جدید
T و هدف تابع اختالف ∆E میشود. پذیرفته e(−∆E)/T )

را T تعادل حالت به رسیدن از پس است کنترل پارامتر
ادامه خاتمه شرط به تارسیدن روند این میدهیم کاهش

.[۴] میابد

مقدمه

دو به رئوسگراف تقسیم برش، از منظور گراف نظریه در
یالهای باشد. م (v−s) و s هم از جدا ناته زیرمجموعه
مجموعه در که گویند یال�های به برش ی از ”برش“
هدف گراف کمینه�ی برش مسئله در باشند. آن برش
ظرفیت که است نحوی به مجموعه زیر دو این یافتن
به مینیمم برش ریاض مدل شود. مینیمم برش یالهای

است: زیر صورت

min
∑

i∈S,j∈(V−S)

Cij (١)

S, (V − S) ̸= ∅ نحوی�که به
کمینه برش کردن پیدا برای مشهور روشهای از ی
مرحله هر در روش این در است، واگنر و استور روش
دو فقط که زمان تا میشود تلفیق باالتر ظرفیت با یال
تلفیق برای یالها کارگر روش در .[١] بماند باق V|)راس |

۲
)−۱ احتمال با و میشوند انتخاب تصادف صورت به

را کارگر وریتم ال اگر .[٢] رداند برمی را مینیمم برش
کمتر آن خطای احتمال کنیم رار ت بار |V |(|V | − ۱)
زمانبر بسیار باال رئوس تعداد برای که است. ۰٫۱۴ از
با گراف برای است آمده نتایج دربخش که است.همانطور
١٠٠ثانیه تقریبا کارگر وریتم ال اجرای بار هر راس ۵٠٠

.[٣] شد می طول
١
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Simulated Annealing
Karger’s Algorithm

رای هم نرخ (آ)

کارگر وریتم ال با (Simulated Annealing) پیشنهادی روش نتایج مقایسه :١ ل ش

رای هم فرکانس و اجرا زمان ین میان جواب، بهترین و
است. آمده ١ ل ش در آزمایشات نتایج گردید. محاسبه
که است اجراهای درصد ، رای هم فرکانس از منظور
ی از مسئله اصل جواب و آمده بدست جواب اختالف

است. بوده کمتر اصل جواب درصد
آزمایشات تمام در �شود، م مشاهده که ونه همان
نرخ و است رسیده جواب به تبریدی شبیه�سازی روش
اجرای زمان است. بوده درصد ١٠٠ آن رای هم
بسیار مقدار به مسئله اندازه افزایش با تبریدی شبیه�سازی
اجرای زمان ه درحالی است، کرده پیدا افزایش کم
نمای صورت به مسئله اندازه افزایش با کارگر وریتم ال

هر زمان رأس، ۵٠٠ برای �که صورت به است شده زیاد
١٠٠ از بیش که است شده ثانیه ١٠٠ تقریبا آن اجرای

است. تبریدی شبیه�سازی روش اجرای زمان برابر

مراجع

[1] M. Stoer and F. Wagner, “A simple min-cut algo-

rithm,” J. ACM, vol.44, pp.585–591, July 1997.

[2] D. R. Karger and C. Stein, “A new approach to the

minimum cut problem,” J. ACM, vol.43, pp.601–

640, July 1996.

[3] S. Har-Peled, “Minimum cut in a graph,” Univer-

sity Lecture (Randomized Algorithms), 2002.

وريتمهای ال زاده. کاظم اخوان م و یقین م [۴]
امیرکبیر، اه دانش جهاد اری. فراابت سازی بهينه

.١٣٩٠ اول، ویرایش

از استفاده با کمینه برش حل
تبریدی شبیه�سازی

نحوه تبریدی، شبیه�سازی بر مبتن روش هر اصل بخش
نقطه ی همسای تعریف و ن مم جواب ی نمایش
نقطه هر پیشنهادی شیوه�ی در است. جواب فضای در
با برابر عناصر تعداد با آرایه ی با جواب فضای در
عنصر اگر که �شود م داده نمایش گراف رئوس تعداد
اگر و اول دسته�ی به تعلق معن به باشد، ی برابر iام
خواهد دوم گروه به تعلق معن به باشد صفر با برابر
برای �شود. م ایجاد تصادف صورت به اولیه جواب بود.
قرار بررس مورد مختلف روشهای همسایه، نقطه ایجاد
زیر شرح به داشت را نتایج بهترین که روش که گرفت
صورت به گروه ی مفروض، جواب ی برای است:
رأس سپس اول)، گروه (مثال �شود م انتخاب تصادف

گروه این اعضای سایر و آن بین لبه�های وزن مجموع که
گروه رئوس و رأس این بین لبه�های وزن مجموع از کمتر
رأس انتقال عمل �شود. م منتقل دوم گروه به باشد، دوم
ته گروه دو از ی هیچ که �شود م انجام شرط به

نشوند.

پیاده�سازی نتایج

MATLAB نرم�افزار در پیشنهادی شیوه�ی و کارگر روش
مورد مختلف جنبه�های از اجرا نتایج و شده پیاده�سازی
با گراف�های روی روش دو هر است. گرفته قرار بررس
جواب با و رأس ۵٠٠ و ٢٠٠ ،١٠٠ ،۵٠ ،٢٠ ،١٠ تعداد
تصادف ماهیت لحاظ به شدند. اجرا مشخص قبل از

شد اجرا بار ٢٠ مسئله هر روی روش هر روش، دو ٢هر
378



ممنوعه باجستجوی گراف کمینه�ی برش

f.hoseini@sun.hsu.ac.ir سبزواری، یم ح اه دانش ، ریاض ارشد کارشناس دانشجوی ، ∗,∗∗ حسین سادات فاطمه

،m.amintoosi@hsu.ac.ir سبزواری یم ح اه کامپیوتر.دانش علوم و ریاض ده دانش علم هیات عضو ، امین�طوس محمود

میتوان مسائل این حل تقریب روشهای از است. برش یالهای ظرفیت کردن مینیمم هدف مینیمم برش مسئله در یده: چ
ممنوعه جستجوی از مقاله این .در ند می استفاده تصادف صورت به ها لبه تلفیق از که کرد. اشاره کارگر وریتم ال به
روش برتری آزمایشات نتایج است. شده مقایسه کارگر روش با آن نتایج و است شده استفاده مسئله این حل برای

است. داده نشان خطا ین میان و رای هم نرخ اجرا، سرعت منظر از کارگر روش به نسبت را پیشنهادی
ممنوعه،� کارگر،جستجوی وریتم ال کمینه، برش گراف، کلیدی: کلمات

جمله از که ممنوعه جستجوی وریتم ال تاکنون
است بهینه�سازی مسائل حل اری فراابت وریتم�های ال
در است. نشده گرفته ار ب کمینه برش مسئله حل برای
برای مسئله حل شیوه�ی این ارگیری ب ون چ مقاله این
آن مزایای و شده بیان کمینه برش مسئله�ی با مواجهه
در است. شده بیان مختلف مثالهای اجرای قالب در
ممنوعه جستجوی وریتم برال مختصری بسیار مرور ادامه
مسئله این حل روش بیان از پس و داشت خواهیم
آزمایشات نتایج ذکر به ممنوعه جستجوی وریتم ال با

پرداخت. خواهیم

ممنوعه جستجوی وریتم ال

وآن شروع اولیه جواب ی با ممنوعه جستجوی وریتم ال
نقطه این های همسایه میدهد قرار بهینه جواب با برابر را
بود بهتر اگر کرده بررس نباشند ممنوعه لیست در اگر را
بهترین به صورت این درغیر میشود بهینه جواب زین جای
را قبل بهینه جواب ول نیم می حرکت همسایه جواب
رار ت مشخص تعداد به حرکت وهر نیم می هداری ن هم
تمام ویند.اگر می تابو اعتبار آن به که شود انجام نمیتواند
ای نقطه جواب یا باشند ممنوعه لیست در ها همسایه
از باشد قبل جوابهای از بهتر است ممنوعه لیست در که

.[۴] نیم می استفاده تنفس معیار

مقدمه

دو به رئوسگراف تقسیم برش، از منظور گراف نظریه در
یالهای باشد. م (v−s) و s هم از جدا ناته زیرمجموعه
مجموعه در که گویند یال�های به برش ی از ”برش“
هدف گراف کمینه�ی برش مسئله در باشند. آن برش
ظرفیت که است نحوی به مجموعه زیر دو این یافتن
به مینیمم برش ریاض مدل شود. مینیمم برش یالهای

است: زیر صورت

min
∑

i∈S,j∈(V−S)

Cij (١)

S, (V − S) ̸= ∅ نحوی�که به
کمینه برش کردن پیدا برای مشهور روشهای از ی
مرحله هر در روش این در است، واگنر و استور روش
دو فقط که زمان تا میشود تلفیق باالتر ظرفیت با یال
تلفیق برای یالها کارگر روش در .[١] بماند باق V|)راس |

۲
)−۱ احتمال با و میشوند انتخاب تصادف صورت به

را کارگر وریتم ال اگر .[٢] رداند برمی را مینیمم برش
کمتر آن خطای احتمال کنیم رار ت بار |V |(|V | − ۱)
زمانبر بسیار باال رئوس تعداد برای است.که ۰٫۱۴ از
با گراف برای است آمده نتایج دربخش که است.همانطور
١٠٠ثانیه تقریبا کارگر وریتم ال اجرای بار هر راس ۵٠٠

.[٣] شد می طول
١
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Tabu Search
Karger’s Algorithm

رای هم نرخ (آ)

کارگر وریتم ال با (Tabu Search) پیشنهادی روش نتایج مقایسه :١ ل ش

رای هم فرکانس و اجرا زمان ین میان جواب، بهترین و
است. آمده ١ ل ش در آزمایشات نتایج گردید. محاسبه
که است اجراهای درصد ، رای هم فرکانس از منظور
از مسئله اصل جواب و آمده بدست جواب اختالف
ونه همان است. بوده کمتر اصل جواب درصد ی
جستجوی روش آزمایشات تمام در �شود، م مشاهده که
١٠٠ آن رای هم نرخ و است رسیده جواب به ممنوعه
با ممنوعه جستجوی اجرای زمان است. بوده درصد
پیدا افزایش کم بسیار مقدار به مسئله اندازه افزایش
با کارگر وریتم ال اجرای زمان ه درحالی است، کرده
به است شده زیاد نمای صورت به مسئله اندازه افزایش
تقریبا١٠٠ آن اجرای هر زمان رأس، ۵٠٠ برای �که صورت
روش اجرای زمان برابر ١٠٠ از بیش که است شده ثانیه

است. ممنوعه جستجوی

مراجع

[1] M. Stoer and F. Wagner, “A simple min-cut algo-

rithm,” J. ACM, vol.44, pp.585–591, July 1997.

[2] D. R. Karger and C. Stein, “A new approach to the

minimum cut problem,” J. ACM, vol.43, pp.601–

640, July 1996.

[3] S. Har-Peled, “Minimum cut in a graph,” Univer-

sity Lecture (Randomized Algorithms), 2002.

وريتمهای ال زاده. کاظم اخوان م و یقین م [۴]
امیرکبیر، اه دانش جهاد اری. فراابت سازی بهينه

.١٣٩٠ اول، ویرایش

ممنوعه جستجوی با کمینه برش حل

صفر های درایه با رئوس تعداد اندازه به آرایه اولیه جواب
با دارندمتناظر ی مقدار که های درایه که است وی
نیم می انتخاب را هزینه کمترین با .یال اند اول مجموعه
و اول مجموعه در باشند تر نزدی یال مبدا به اگر وراسها
جواب یرند. می قرار دوم مجموعه در صورت این غیر در
ی مرحله هر میدهیم.در قرار آرایه این با برابر را بهینه

کمتر اگر میشود انتخاب وی صفر بین تصادف عدد
انجام اول مجموعه اعضای از ی روی تغییر بود نیم از
نباشد ممنوعه لیست در عضو این که شرط بااین میشود
به اتصال از کمتر اول مجموعه به عضو این اتصال و
صفر به ی از عضو این با متناظر باشدبیت دوم مجموعه
روی تغییر بود نیم از بیشتر تصادف عدد واگر ند می تغییر
متناظر وبیت میشود انجام دوم مجموعه اعضای از ی
حداکثری مرحله هر .در ند می تغییر ی به صفر از آن با

لیست در مرحله |V |/۲ تا عضو واین ند. می تغییر بیت
اگر داد. تغییر دوباره را آن توان نم رد می قرار ممنوعه
آن شود هدف تابع مقدار بهبود باعث آمده بدست نقطه

نیم. می بهینه جواب زین جای را

پیاده�سازی نتایج

MATLAB نرم�افزار در پیشنهادی شیوه�ی و کارگر روش
مورد مختلف جنبه�های از اجرا نتایج و شده پیاده�سازی
با گراف�های روی روش دو هر است. گرفته قرار بررس
جواب با و رأس ۵٠٠ و ٢٠٠ ،١٠٠ ،۵٠ ،٢٠ ،١٠ تعداد
تصادف ماهیت لحاظ به شدند. اجرا مشخص قبل از

شد اجرا بار ٢٠ مسئله هر روی روش هر روش، دو ٢هر
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 روش ارزیابی مبتنی بررتبه بندی در تحلیل پوششی داده ها
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 yaghobim@yahoo.com ،ایران ،تهران3993-59391صندوق پستی ، دانشگاه پیام نور،مریم یعقوبی،استادیارگروه ریاضی

به عنووان روشوی بورای     (DEA)ها داده تحلیل پوشش چکیده: 

گسوتر  یافتوه    (DMU)ارزیابی کارایی واحود تصومیم گیوری    

با یک وزن مختلف ارزیوابی موی شوود. امتیواز      DMUاست. هر 

کارایی با انتخاب سودمندترین وزن حاصل می شوود. در برخوی   

بندی نسوبت  های واقعی، گاهی اوقات بررسی بهترین رتبهنمونه

تور اسوت. در ایون بررسوی،     به ماکزیمم کردن امتیاز کارایی مهم

بنودی  کوه بوررورد مبتنوی بور رتبوه      کنیمیک مدل را مطرح می

(RBM)  جهت ارزیابیDMU   از دیدگاهی متفاوت نامیده شوده

دهویم کوه   است. رو  برای بدست روردن یوک وزن نشوان موی   

دهد و وزنی بوین مواکزیمم سوازی    بندی را ارائه میبهترین رتبه

 کند.بندی را محاسبه میامتیاز کارایی و حفظ بهترین رتبه

 –کوارایی متقابول    –هوا  لیل پوششوی داده تح کلمات کلیدی:

 مدل بررورد مبتنی بر رتبه

های قراردادی، یک وزن مفید با وضع اولین در مدل مقدمه  -1

بندی را در ما، بهترین رتبه امتیاز تعیین شده است. در رو 

بندی، امتیاز را دهیم و پس از حفظ بهترین رتبهابتدا قرار می

توانیم برخی اقالم استفاده از این رو ، میکنیم. با ماکزیمم می

-را استنباط می DMUهای نسبتاًبرتر را پیدا کنیم و ویژگی

ای برای انتخاب یک وزن مفید در راندمان کنیم. به عالوه، ایده

دهیم ناکارا با به کارگیری این رو  پینشهاد می DMUبرای 

: فرض کنیمهای زیر استفاده میدر این بررسی از نمادسازی

 Taو  naبعدی باشد. برای بردار  n-یک فضای  nکنید 

داده شده،  naباشد. بردار می aنشان دهنده بردار ترانهاده 

a>o  ،داده شدهa>0  به معنایa1>0  و ... وan>0 باشد. می

s#,برای مجموعه متناهی  s  نشان داده می شود که تعداد

 است. sعناصر در 

در کل این  :CCRمدل برآورد مبتنی بر رتبه و مدل  - 2

 ,mگیریم. هر را در نظر می DMUتا  nای از بررسی، مجموعه

DMU کند تا تا ورودی مختلف را استفاده میs  خروجی

}مختلف را تولید کند.برای هر  , ,..., }j n یک بردار  DMU(j )و12

)ورودی  ) : ( ( ) ,..., ( ) )T

m
x j x j x j 1  و یک بردار خروجی

( ) : ( ( ) ,..., ( ) )T

s
y j y j y j 1.دارد 

کارایی ، امتیاز DEAهای : در بسیاری از مدلCCR: مدل 2.5

ها محاسبه ورودیها به با استفاده از نسبتی ازخروجیDMUهر 

) DMU(k),  شده است. برای محاسبه راندمان )k n 1 ،

ها ها به مجموع وزنی ورودینسبت مجموع وزنی خروجی

  CCR Charen (1978),ماکزیمم شده است. مدل 
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باشد. مقدار  (CCR(k))راه حل بهینه مسئله  (*V*, U) اگر

 بیشتری از 

*

* *...
i

m

v

v v 1  به معنای، معناداری بیشتر ورودی نسبت

 های دیگر است.به خروجی

 :(RBM)مدل بررورد مبتنی بر رتبه  -2.2

محاسبه شده تا فقط نمره کارایی  CCRیک وزن بهینه مدل  

بندی بر مبنای رتبه DMUرا ماکزیمم سازد. در حقیقت، 

گذاری شده است. در چنین مواردی، ارزیابی بر مبنای ارز 

تر بندی نسبت به ارزیابی فقط مبتنی بر امتیاز مناسبرتبه

توانیم ماکزیمم نمره حفظ کننده بهترین است. بنابراین، می

ریزی ریاضی زیر به دست بندی را با حل مسئله برنامهرتبه
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 به صورت زیر است: R(K)مقدار بهینه مسئله  *Cکه در رن 
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j، اگر (R(k))از شرایط محدودیت مسئله 

c   رنگاه نمره ی ،

DMU(k) CCR  بیشتر از نمره یDMU(j)   یا مساوی با رن

می توانیم بهترین رتبه بندی  (R(k)) است.با حل مساله ی

DMU(k) برای دست یابی به راه حل تقریبی  را به دست روریم

 ، الگوریتمی به صورت زیر را بیان می کنیم. (RBM(k))مساله 

*را حل کنید و   (CCR(K))گام اول :مساله ی  ( )k  بهترین

 .قرار می دهیم : است DMU(K)برای   CCRنمره ی بهره وری 
: { { ,.., } :( ( ) , ( ) ) ( ( ) , ( ) ) { } ,

: { { ,.., } :( ( ) , ( ) ) ( ( ) , ( ) )

T T T T T T

T T T T T T

P i n x i y i x k y k k

Q i n x i y i x k y k

     

    

1

1 
 یک مقدارمثبت حقیقی باشد گام بعدی.  وفرض می کنیم
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گام دوم :قرار می دهیم
* ( ) : , max{# , } , , ,...,

i
k r Q c i i r    1 1

}:اگر5-2گام  ,..., } ,{ ,..., }
r r

c c P c c Q Q   1 رن گاه 1

 بروید. 2-2مساله ی زیررا حل کنید در غیر این صورت به گام 

  k
}

( )

( ) ( ) , { ,.., } \ { ,...,

( )

,

T

T T

r

T

maxi mi ze u y k

u y j v x j j n c c
s

v x k

u v

 
 

   
 

 
  
 

11

1

 
برابر یک شود به گام سوم s(k)اگر مقدار بهینه ی مساله ی  

  2-2می رویم در غیر این صورت به گام 

 : اگر 2-2گام 
*, ( )c n r k r r       1 21 :و1

i
c 1 برای هر

,..,i r1 می رویم.و اگر 5-2وبه گام
*, ( )c n r k    1 و  21

* ( )k2 یک جواب بهینه ی مساله ی(RBM(k))اشدالگوریتم ب
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 می رویم. 2-3
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   1 1 1  می رویم. 3-2وبه گام  1

ای از مسئله راه حل بهینه (*V*, U): فرض کنید که  3گام 

(S(k)) باشد. قرار  می دهیم 
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: اگر 5-3گام 
* *( ) ( )k h k    3  ممساله ی زیررا حل می کنی 

 . مرویمی  5-3در غیر این صورت به گام 
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مقدار بهینه باشد و فرض کنیدکه مفرض کنی x, u   راه حل

 ای از مسئله باال باشد. اگربهنیه
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*و قرار می دهیم  ( ) :k  2 وسپس قرار می دهیمh h 1  به

 می رویم . 5-3گام 

طوری باشد  مینیمم  rکارا ونا DMU(k)  DMU: اگر 5قضیه 

وزنی  یک باشد   2-5در گام  (S(k))که مقدار بهینه ی مساله 

 باشد. r+1برابر،  CCRمدل  DMU(k)وجود دارد که رتبه بندی 

:مقداربهینه ی مساله ی 2قضیه 
* *( ( , ( ))) ( )S k k k  3 3

 . 

 یابد.خاتمه می متناهی  تکرار در تعدادRBM: الگوریتم 3قضیه 

ارزیوابی کوارایی بوه عنووان رو      :کاربرد برای کاارای   -3

توصیه شده است.  DEAها در DMUبندی پیشنهادی برای رتبه

های انتخواب  بر مبنای متوسط وزن هاDMUدر ارزیابی کارایی، 

اند. یعنوی بوا حول مسوئله     بندی شدهها رتبهDMUشده با همه 

(CCR(K)  بوورای هوورDMU(K) (k=1,….,n)،  راه حوول بهینووه

(V*(k), U*(k))  سووتفاده از ابدسووت رمووده اسووت با(V*(k), 

U*(k))،  امتیازDMU(K)   بر مبنای معیاری بورایDMU(i)   بوه

صورت 
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                         محاسبه شده است. 

های DMUبرای  CCRچون چندین راه حل بهینه مدل 

 DMUمختلف وجود دارد، الزم است که وزن انتخاب شده برای 

، امتیازات کارایی را محاسبه کند تا از CCRکارا 

facultativity .ارزیابی کارایی اجتناب شود 

 (Aggressive formulatia): فرموالسیون تهاجمی 5-3
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بندی: وقتی که وزنی بهینه را برای همه رو  اولویت رتبه 2-3

DMUتر باشد تا از اطالعات کنیم، شاید مناسبها تعیین می

 کنند.ای استفاده کنیم که از امتیاز استفاده میبندیرتبه
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 : کارایی مبتنی بر رتبه3-3

در این بررسی، رو  ارزیابی جدیدی از  نتیجه گیری ها: -4

DMU ایم، قبالً، کرده بندی مطرحرا با استفاده از اطالعات رتبه

 , DEAدهد برای هر را می کاراییمم امتیازوزنی که ماکزی

DMU  محاسبه شده است. در مقابل، وزنی که ماکزیمم امتیاز

دهد با رو  پیشنهاد شده بندی را میحفظ کننده بهترین رتبه

در این بررسی بدست رمده است. برای محاسبه یک راه حل 

هایی ایم. به عالوه رو را پیشنهاد کرده RBMبهینه، الگوریتم 

های DMUای برای تعیین یک وزن به صورت منحصر به فرد بر

ستفاده ااند. بادر راندمان سنتی مورد بحث قرار گرفته CCR اکار

، روشی برای تعیین وزن منحصر به فردی برای RBMاز مدل 

DMUاهای ناکارCCR  توانیم . سپس میمی کنیمرامطرح

DMUبندی کنیم.بندی، طبقهها را بر مبنای امتیاز و رتبه 

 منابع ومراجع: -5
Banker,RD.,charnes,A.,&cooper.W.W(1984) 

Doyle,J.,&Green,R.(1994) 

Fare,R.,&Grosskopt(1985) 
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A neural network for solving mathematical programing
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Abstract: In this paper, we study a neural network method for solving the overdetermined and underdeter-
mined systems of linear equations. It is shown that the proposed network can converge to an exact optimal
solution of the original problem. It was also found that a larger scaling factor leads to a better convergence
rate of the trajectory. The simulation results also show that the proposed neural network is feasible and
efficient.
Keywords: Neural network model,underdetermined,overdetermined,stability.

1 Introduction

The neural network for solving mathematical pro-
gramming problems was first proposed by Tank and
Hopfield [1]. Since then, neural networks for solving
various optimization problems have been rather ex-
tensively studied and some important results have
also been obtained [4]. The main idea of the neural
network approach for optimization is to construct
a nonnegative energy function and establish a dy-
namic system that represents an artificial neural
network. The dynamic system is usually in the
form of first order ordinary differential equations.
Furthermore, it is expected that the dynamic sys-
tem will approach its static state (or an equilibrium
point), which corresponds to the solution for the
underlying optimization problem, starting from an
initial point. An important requirement is that the
energy function decreases monotonically as the dy-
namic system approaches an equilibrium point. It
is of great interest to develop some neural network
models that could provide a solution to under and
overdeterined linear equations.

2 Overdetermined Equations

Consider the system of linear equations

y = Ax.

If there is no solution to this system of equation,
then the system is ”overdetermined ”, this fre-
quently happens when A is a tall matrix (more rows
than columns) with linearly independent columns.
In this case, it is common to seek a solution x min-
imizing the energy of the error;

J (x) = ||y −Ax||22.

Expanding J (x) gives

J (x) =(y −Ax)T (y −Ax).

Taking the derivative to zero, we have

∂

∂x
J (x) = 0 =⇒ ATAx = AT y.

3 Underdetermined Equations

Consider the system of linear equations

y = Ax.

If there are many solution, then the system is ”un-
derdetermined”. This frequently happens when A
is a wide matrix (more columns than rows) with
linearly independent rows.
In this case, it is common to seek a solution x with
minimum norm. That is, we would like to solve the
optimization problem

min
x

||x||22

such that
y = Ax.

4 A Neural Network Model

Let the following be a optimization problem:

Minimize f(x) (1)

subject to

h(x) = 0, (2)

where x ∈ Rn, f : Rn → R, the function f
are assumed to be convex and twice differentiable,
h(x) = Ax− b, A ∈ Rl×n, rank(A) = l, (0 ≤ l < n)
and b ∈ Rl.

∗Corresponding Author
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From [2], we see that x∗ ∈ Rn is an optimal so-
lution of (1)-(2) if and only if there exists v∗ ∈ Rl

such that (x∗T , v∗T )T satisfies{
∇f (x∗) +∇h(x∗)T v∗ = 0,
h(x∗) = 0.

(3)

Now, let x(.), and v(.), be some time dependent
variables. We propose a recurrent neural network
model for solving (1)-(2) as

dy

dt
= τψ(y), (4)

y(t0) = y0, (5)

where

ψ(y) =

[
−
(
∇f(x) +∇h(x)T v

)
h(x)

]
. (6)

5 Stability and Converge Analysis

Theorem 1. Let y∗ = (x∗T , v∗T )T be the equi-
librium point of the neural network (4)-(5). Then
y∗ is a KKT point of the problem (1)-(2). On the
other hand, if x∗ ∈ Rn is an optimal solution of
problem (1)-(2), then there exists v∗ ∈ Rl such
that y∗ = (x∗T , v∗T )T is an equilibrium point of
the proposed neural network (4)-(5).
Lemma 2. For any initial point y(t0) =
(x(t0)

T , v(t0)
T )T , there exists a unique continuous

solution y(t) = (x(t)T , v(t)T )T for system (4)-(5).
Lemma 3. The Jacobian matrix ∇ψ(y) of the
mapping ψ defined in (6) is negative semidefinite
matrix.
Theorem 4. The proposed neural network model
in (4)-(5) is globally stable in the Lyapunov sense
and is globally convergent to y∗ = (x∗T , v∗T )T ,
where x∗ is the optimal solution of (1)-(2).
Corollary 5. If D∗ = {(x∗T , v∗T )T }, then the
neural network (4)-(5) for solving (1)-(2) is glob-
ally asymptotically stable to the unique equilibrium
point y∗ = (x∗T , v∗T )T .

6 Simulation Examples

Example 6.1. Let us consider the underdeter-
mined linear system, where

A =

1 2 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

 , b =
.52
3

 .
The solution of Ax = b is

x =


1
2
2
3
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Figure 1:Transient behaviors of the neural0 network in example 6.1

Example 6.2. Let us consider the overdetermined
linear system, where

A =

1 1
1 1
0 1

 , b =
12
3

 .
The solution of Ax = b is

x =

[
3

−1.5

]
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Figure 2:Transient behaviors of the neural network in example 6.2
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بر اساس   تهران بورس اوراق بهادار منتخب هاي شرکت ارزیابی عملکرد
 هاتحلیل پوششی دادهبا استفاده از  هاي مالیشاخص
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ها ارزیابی شده از تحلیل پوششی داده تر بورس اوراق بهادار تهران با استفادهشرکت فعال 50این پژوهش عملکرد  در چکیده:
گذاري ها جهت سرمایههاي مؤثر در انتخاب شرکتآوري نظر خبرگان شاخصاست. پس از بررسی مطالعات پیشین و جمع

ها، نسبت قیمت به درآمد، بازده حقوق صاحبان سهام، ریسک سیستماتیک، ریسک شناسایی شدند. متغیرهاي (مجموع دارایی
) به عنوان ورودي و متغیرهاي (درآمد هر سهم، رشد فروش، بازده ساالنه، نسبت جاري) به عنوان خروجی غیرسیستماتیک

  اند.هاي مذکور کارا شناسایی شدهشرکت از شرکت 19در نتایج  تعیین شدند. DEAمدل 
  ، بورس اوراق بهادار)DEA( تحلیل پوششی داده ها کلمات کلیدي:

 مقدمه .1
هاي انجام شده حاکی از آن است که نتایج بسیاري از پژوهش

بازارهاي سرمایه، نقش حائز اهمیتی در توسعه اقتصادي کشورها 
یکی  و بورس اوراق بهادار بازار رسمی سرمایه است. ].1د[انداشته

اوراق بهادار، انتخاب گذاران در بورس هاي مهم سرمایهاز دغدغه
هاي در بین مطالعاتی که با روش. سهم و یا سبد سهام است

اند، تعداد زیادي، از تحلیل مختلف به مقایسه سهام پرداخته
   .]4و3و2[اندها استفاده نمودهپوششی داده

  
  تحلیل پوششی داده ها .2

) یک روش غیر پـارامتري بـراي   DEAها (تحلیل پوششی داده
) 1DMUsگیـري( کارایی نسبی واحـدهاي تصـمیم   گیرياندازه

هاي سازمان، شعب بخش دولتی و... است ها، بخشمانند شرکت
. در روش ]5[کننـد که اهداف و مقاصد مشـترکی را دنبـال مـی   

-گیـري مـی  ها کارایی بصورت نسبی انـدازه تحلیل پوششی داده
گیرنده با بهتـرین واحـد   کننده و یا تصمیمشود و هر واحد تولید

  شود.موجود در صنعت یا گروه مقایسه می
  

    شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب سهام .3
مالی مؤثر جهت انتخاب سهام از اهمیت  يهاانتخاب شاخص

اي برخوردار است زیرا اگر معیارهاي مناسبی جهت انتخاب ویژه
هایی با توان امیدوار بود که شرکتکار گرفته شود، میسهام به

                                                           
1 Decision Making Unit(DMU) 

تري را نصیب عملکرد بهتر، بازده مطلوبهاي مالی و نسبت
هاي در این پژوهش پس از بررسی شاخص .گذار نمایندسرمایه

هاي پیشین میزان اهمیت کار گرفته شده در پژوهشبه
رتکرار طبق نظر خبرگان بررسی شد و متغیرهاي هاي پشاخص

ها، متغیرهاي (مجموع دارایی شامل 1نشان داده شده در شکل 
به درآمد، بازده حقوق صاحبان سهام، ریسک نسبت قیمت 

سیستماتیک، ریسک غیرسیستماتیک) به عنوان ورودي و 
متغیرهاي (درآمد هر سهم، رشد فروش، بازده ساالنه، نسبت 

 تعیین شدند. DEAجاري) به عنوان خروجی مدل 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  و متغیرهاي ورودي خروجی DEA مدل – 1شکل
 
  

DMU 

 هامجموع دارایی

 نسبت قیمت به درآمد

 بازده حقوق صاحبان سهام

 ریسک سیستماتیک

 ریسک غیر سیستماتیک

 درآمد هر سهم

 فروش رشد

 بازده ساالنه

 نسبت جاري
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 هاداده .4
تر بـورس اوراق بهـادار در   شرکت فعال 50این پژوهش بر روي  

-اطالعات این شرکتانجام گرفته است.  91سه ماهه سوم سال 
ها از نرم افـزار ره آورد نـوین جمـع آوري شـده اسـت. پـس از       

مشخص شـد تغییـر در    هاي مذکوربررسی بازده به مقیاس داده
ها به همان نسبت ها باعث تغییر در مقدار خروجیمقدار ورودي

ورودي محـور بـراي سـنجش     CCRمدل از از این رو  شود.می
  .است ها استفاده شدهشرکت کارایی

  
: اعداد کارایی واحدهاي تصمیم گیري1جدول   

  
DMU Companies Name Efficienc

y score 
 1.38710 گذاري ساختمان ایرانسرمایه 1
 1.41253 بانک پارسیان 2
 1.00000  گذاري ملتسرمایه 3
 1.71925 ایران ترانسفو 4
 1.10036 گذاري صنایع پتروشیمیسرمایه 5
 1.28025 خوزستانسیمان فارس و  6
 1.46816 گذاري شاهدسرمایه 7
 1.00000 گذاري بهمنسرمایه 8
 1.46351 چینی ایران 9
 1.00000 کشت و صنعت پیاذر 10
 1.00000 گذاري سپهسرمایه 11
 1.28087 گذاري صنعت و معدنسرمایه 12
 1.00000 بانک پاسارگاد 13
 1.06594 حفاري شمال 14
 1.00000 نوینبانک اقتصاد  15
 1.00718 لیزینگ خودرو غدیر 16
 1.45317 توسعه صنایع بهشهر 17
 1.11455 صنایع آذراب 18
 1.00000 تولیدي گرانیت بهرام 19
 1.13895 بانک سینا 20
 1.20663 ایران یاساتایرورابر 21
 1.00000 سرمایه گذاري صنعت نفت 22
 1.27593 مس شهید باهنر 23
 1.13548 گذاري پارس توشهسرمایه 24
 1.00000 گذاري مسکنسرمایه 25
 1.48237 کالسیمین 26
 1.00000 توسعه صنعتی ایران 27
 1.00000 خدمات انفورماتیک 28
 1.00000 نوسازي و ساختمان تهران 29
 1.39400 سیمان دورود 30
 1.05957 گذاري ملی ایرانسرمایه 31
 1.00000 هاي صنعتی اردکانسرامیک 32

  
 1.00000 هاي نسوز ایرانفرآورده 33
 1.00829 بانک تجارت 34
 1.48656 گذاري غدیرسرمایه 35
 1.00000 گذاري پردیسسرمایه 36
 1.71576 پارس خودرو 37
 1.14260 فوالد مبارکه اصفهان 38
 2.43223 سایپا 39
 1.07179 صنایع کاشی و سرامیک سینا 40
 1.00000 دارویی رازك 41
 1.00401 پشم شیشه ایران 42
 1.75818 سایپا آذین 43
1 کوکنترل خوردگی تکین 44 00000.  
 1.37511 داروسازي جابر بن حیان 45
 2.25121 ایران خودرو  46
 1.00000 مخابرات ایران 47
 1.26324 کاشی سعدي  48
 1.00000 توریستی و رفاهی آبادگران ایران 49
 1.40163 رایان سایپالیزینگ  50

  
  

  . نتـایج 5
انجام  91ها در سال این مطالعه با توجه به وضعیت مالی شرکت

  1هاي مذکور در جدول گرفته است و اعداد کارایی شرکت
- شرکت به عنوان شرکت 19نشان داده شده است. طبق نتایج 

  اند. هاي کارا مشخص شده
  
  . مـراجع 6

[1] Carp, L. (2012). “Can Stock Market Development Boost 
Economic Growth? Empirical Evidence from Emerging Markets 
in Central and Eastern Europe”. Procedia Economics and 
Finance. Vol.3 No.1 , pp. 438 – 444. 

[2] [2] Rezaie, K., Majazi Dalfard,V., Hatami-Shirkouhi, L.& 
Nazari-Shirkouhi,S. (2012). "Efficiency appraisal and ranking of 
decision-making units using data envelopment analysis in fuzzy 
environment: a case study of Tehran stock exchange". Neural 
Computing and Applications. Vol.1, No. 22, pp.1-17. 

[3] [3] Dalfard, VM., Sohrabian, A., Montazeri, A., Alvani, J. 
(2012). "Performance evaluation and prioritization of leasing 
companies using the super efficiency data envelopment analysis 
model".Acta Polytechnica Hungarica. Vol.9, No.3, pp.183-194. 

[4] [4] Zohdi, M., Marjani, A.B., Montazeri Najafabadi, A., Alvani, 
J.& Dalvand, M.R. (2012). " Data envelopment analysis (DEA) 
based performance evaluation system for investment companies: 
Case study of Tehran Stock Exchange". African Journal of 
Business Management. Vol.6, No.16,  pp.5573-5577. 

[5] Shirouyehzad, H., Hosseinzadeh Lotfi,F., Aryanezhad, M. B.& 
Dabestani, R.(2011). “Efficiency and Ranking Measurement of 
Vendors by Data Envelopment Analysis”. International Business 
Research. Vol. 4, No. 2. pp.137-146. 
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 بررسی اثر مالیات بر کربن در طراحی شبکه لجستیک معکوس

 akram.esmaeili69@gmail.com ،دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد ،* اکرم اسماعیلی اول

 f.dehghanian@um.ac.ir، فردوسی مشهد، دانشگاه مهندسیدانشکده عضو هیأت علمی ، فرزاد دهقانیان

 آوری وبه منظور جمع معکوس است، طراحی شبکه لجستیکگرفتهکه در این مقاله مورد بررسی قرار  ایمساله چکیده:

آوری این است که دولت به ازای جمع باشد. فرض شدهمی ،ازیافتی با در نظر گرفتن مالیات بر کربنببازیافت محصوالت 

آوری عها به منظور جمکند. این شرکتگیرند، یارانه پرداخت میهایی که مسئولیت این کار را بر عهده میمحصوالت به شرکت

خریداری نمایند.  صاحبان محصول یا همان مراکز مشتری،ی را تاسیس کنند و محصوالت را از هایو بازیافت الزم است مکان

ها قرار دهند. ها، محصوالت خود را در اختیار آنتوانند با توجه به قیمت تشویقی پیشنهاد شده توسط این شرکتمشتریان می

این مساله به صورت خطی  .باشدهای فوق میشرکت هدف از این مدل ماکزیمم کردن سود حاصل از این عملیات برای

 است.شدهاستفاده CPLEXشده که برای حل آن از  سازیمدل

. مالیات بر کربن لجستیک معکوس، مکانیابی تسهیالت،:کلمات کلیدی

                                                           

 *ارائه دهنده

  مقدمه .1

اجزرا و کنتزرل جریزان    ریززی،  تیک معکوس، فرایند برنامهسلج

بندی و محصوالت معکوس مواد اولیه، موجودی در فرایند، بسته

کننده و یا از نقطزه مصزرف بزه    نهایی از یک تولیدکننده، توزیع

یک نقطه به منظزور ریکزاوری یزا یزک نقطزه بزه منظزور دفزع         

[ امروزه طراحی شبکه لجسزتیک معکزوس   1]باشد.مناسب، می

ی و اجتماعی توجه رو به رشدی محیطبه دلیل فشارهای زیست

 [2]است.کرده ذبجبه خود را 

را در زمینزه   ه[ اولین مقالز 2] 3002گاید و همکارانش در سال 

ریکاوری محصزوالت اراهزه دادنزد کزه بزه ارتبزاق بزین قیمزت         

 اکثزر  پرداخزت. آوری شزده مزی  پیشنهادی و محصزوالت جمزع  

 مکانیابی مختلف هایمدل شاملمقاالت کار شده در این زمینه 

 هزای مزدل  تزا  نامحزدود  ظرفیزت  با ساده هایمدل است که از

 یزا  و محزدود  ظرفیزت  با ایرده چند هایمدل نظیر ترپیچیده

چه کزه مقالزه مزا را از    آن .کندمی تغییر ،کاالیی چند هایمدل

کنزد، در نظزر   انجام شده در این زمینه متمایز می سایر کارهای

قیمزت و مالیزات بزر کزربن بزه       های وابسته بزه گرفتن بازگشت

 باشد.صورت همزمان می

 تعریف مساله .2

در شبکه لجستیک مطرح شده در این مقاله، مشتریان با توجزه  

-ها درگیر در زمینه جمزع به قیمت پیشنهاد شده توسط شرکت

آوری توانند به مراکز جمعآوری وبازیافت، محصوالت خود را می

ها شرکت ند تحویل دهند.گیرها قرار میکه در شعاع پوشش آن

منتقزل   مربوطزه  ها را برای بازیافت به مراکزز آن ،پس از بازرسی

رفتزار مشزتریان بزه منظزور بازگشزت محصزوالت بزا         کنند.می

استفاده از توزیع یکنواخت در بازه ,a b اسزت ازی شزده سمدل .

معین بزه  قیمتی با  ها راها آنشرکت ،محصوالت پس از بازیافت

. هدف از این مدل تعیزین مکزان ایزن مراکزز،     سانندرفروش می

ای اسزت کزه   به گونزه  خرید قیمت نتخصیص مشتریان و تعیی

 ماکزیمم شود. هاشرکتاین سود 

 مدلسازی .3

معرفی پارامترها و متغیرها، مدل مسئله بعد از در این بخش، 

 آورده شده است.

 : هستند ریبه قرار ز ،سئله مطرح شدهم و متغیرهای پارامترها

, , , , ,l m n r j i: آوریبه ترتیب اندیس مراکز مشتری، جمع ،

آوری و بازیافت و سطوح بازیافت، سطوح ظرفیت مراکز جمع

 قیمت پیشنهاد شده به مشتریان

,rm jnF F: آوری به ترتیب هزینه ثابت باز کردن مرکز جمعj  و

  mو  nبا سطح ظرفیت  rمرکز بازیافت 

jrc: جایی یک واحد محصول برگشتی ازمرکز  هزینه متغیر جابه

 r بازیافتبه مرکز  jآوری جمع

,r j :  به ترتیب هزینه بازرسی و بازیافت در مرکزj  و  r 
,r j :  بر حسب تن در  منتشر شدهبه ترتیب مقدار کربن

 به ازای یک واحد محصول rو مرکز بازیافت   jآوری مرکز جمع

jr :جایی مقدار کربن منتشر شده بر حسب تن به ازای جابه

به مرکز  jآوری یک واحد محصول برگشتی از مرکز جمع

 rبازیافت 
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,a b:  مینیمم و ماکزیمم قیمت مورد انتظار مشتری برای به ترتیب

 تحویل یک واحد محصول برگشتی

Ω  :هزینه یک واحد )تن( کربن منتشر شده 

g : درآمد حاصل از بازیافت یک واحد محصول 

 :  بازیافت نیستند.درصدی از محصوالت که قابل 

,rm jnq q:  سطح آوری و بازیافت با ظرفیت مراکز جمعبه ترتیب

 mو  nظرفیت 

ij
v: پارمتر یک خواهد بود اگر منطقزه مشزتری    مقدار اینi  در

 قرار بگیرد. jآوری  شعاع پوشش مرکز جمع

S یارانزه پرداختزی توسزط دولزت بزه ازای یزک واحزد        : مقدار

 آوری شدهمحصول جمع

iRP تعداد محصوالت برگشتی موجود در منطقه :i 

,FI RE و درصزد   خریزد قیمت : به ترتیب متغیرهای مربوق به

 هاآوری شده از آنمحصوالت جمع

,
jr ij

X Z: تعزداد محصزوالت    متغیرهزای مربزوق بزه    به ترتیب

و   jآوریمرکززز جمززع  در iشززده از مرکززز مشززتری   دریافززت

 rبه مرکز بازیافت  jاز شده  انتقال دادهمحصوالت 

,
rm jn

Y Yآوری جمع یک به منظور باز شدن مراکز : متغیر صفر و

 m و nسطح ظرفیت و بازیافت با 

l
نشان دهنده تخصیص سطح قیمزت : متغیر صفر ویک . l   بزه

  مراکز مشتری است.

 به ترتیب مجموعه مراکز مشتری، Rو Jو Iفرض شده که 

 تعداد کل سطوح قیمت باشد.  L بازیافت و و آوریجمع

 مدل توصیف شده به صورت زیر است:

(1) 

max

( 1 1) ( )

( ) (

( ))

ij jri j j r

ij ijli j i j l

jn jnj n

rm rm ij jr m i j

jr r jr ij jj r i j

jr jr rj r

Z S X g

Z a W

l L b a F Y

F Y Z

X c Z

X



 

 

   

  

      

   

   

   

   

    

 

   

   

 

 

 s.t. 
(2) 

    (1 )jr ijr i
X Z j J      

(3) 1jnn
Y j J   

(4) 1rmm
Y r R   

(5) 
ij ij

Z RE RP i I    

(6)  

  
;ij jn jn ijn

Z q Y v i I j J      

(7)    ij jn jni n
j JZ q Y     

(8)   jr rm rmj m
X q Y r R     

(9) 1ll
  

(10) ( 1 1) ( )ll
a l L b a FI        

(11) ( 1 1) ll
l L RE    

(12) ; ;ijl lW M i I j J l L      

(13) (1 ) ; ;ijl ij lW Z M i I j J l L        

(14) ; ;ijl ijW Z i I j J l L     

(15) , , , , 0 ; ;ijl ij jrW FI Z X RE i I l L r R      

(16)  , 0,1 ; ; ;jn rmY Y j J n N r R m M      

ی درآمزد حاصزل از   سود شرکت کزه دربدارنزده   (1تابع هدف )

-حمزل ، های حاصل از خرید محصزوالت یارانه و فروش و هزینه

و  2عبارت  کند.باشد، را ماکزیمم میونقل، عملیاتی و کربن می

آوری شزده در  حاصلضرب تعداد محصوالت جمزع  ،تابع هدف 4

به صورت فوق سازی باشد که پس از خطیقیمت پیشنهادی می

( 2دهزد.) درصد بازیافت را نشان می (3محدودیت )است. درآمده

کند که تنها یک سطح ظرفیزت در هزر مرکزز    ( تضمین می4و )

آوری کنزد محصزوالت جمزع   ( بیان می5تواند تاسیس شود.)می

رود مساوی تعداد محصوالتی است که احتمال مزی  یا ترشده کم

(، 6دی تحویزل دهنزد. )  مشتریان بزا توجزه بزه قیمزت پیشزنها     

( 8)( و 7باشززد.)محززدودیت مربززوق بززه شززعاع پوشززش مززی   

کند تنهزا  ( بیان می9) محدودیت مربوق به ظرفیت مراکز است.

 خریزد قیمت ( 10یک سطح قیمت قابل اراهه به مشتریان است.)

شزده محاسزبه کزرده و     پیشزنهاد را با توجه بزه سزطح قیمزت    

کند که در بازه تضمین می ,a b .( احتمال برگشت 11) باشد

توجه به سطح قیمت پیشنهاد شده به مشتریان را  محصوالت با

هزای مربزوق بزه خطزی     ( محزدودیت 14( تا )13کند. )بیان می

کززردن عبززارت 
ij l

Z وده کززه متغیززردر تززابع هززدف بزز
ijl

w 

( و 15) باشزد. یک عزدد بززرم مزی    M، استجایگزین آن شده

 دهد.( نوع متغیرها را نشان می16)

 روش حل 4

 .است.استفاده شده CPLEXافزار برای حل این مدل از نرم

 مراجع.  5
[1] REVLOG, 1998. European Working Group on Reverse 

Logistics, <http:// www.fbk.eur.nl/OZ/REVLOG/>. 
[2] D. H .Lee, M. Deng, "Dynamic network design for reverse 

logistics operations under uncertainty," Transportation 

Research Part E, vol. 45, pp. 61-71, Jun. 2009. 

[3] D. Guide, R. Teunter,L. L. Van Wassenhove " Matching 

demand and supply to maximize profits from remanufacturing," 

Manufacturing and Service Operations Management, vol. 5, 

pp.303 - 316,  Oct.2003. 
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 در مسأله تعویض ابزار های ابتکاریالگوریتمکاربرد 

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ، *و** فائزه دیمه
omaezeh.daymeh@gmail.cf 

  دانشکده مهندسی صنایع  دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، عضو هیأت علمی  سعیده غالمی

 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ، مریم قره گوزلو

 دانشگاه علم و صنعت ایران دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع، هادی دیمه

به بررسی  با توجه به پیچیدگی محاسباتی این مسأله،ابتدا مسأله تعویض ابزار را بررسی نموده و سپس  در این مقاله  چکیده:

ها تعویض ابزار در این نوع مسائل کمینه کردن تعدادعمومی هدف پردازیم. می برای حل آن های ابتکاری مورد استفادهالگوریتم

های ابتکاری و دقیق و الگوریتممسأله تعویض ابزار  برای حل .راه استای با فرضیات خاص خود همباشد که در هر مسألهمی

ایم. در این مقاله به بررسی الگوریتم های ابتکاری برای حل مسأله تعویض ابزار پرداخته به کار برده شده استفراابتکاری 

های گرافی و الگوریتم ابتکاری برای نمایش هایهای حریص، الگوریتمگرد، الگوریتمهایی مرتبط با مسأله فروشنده دورهالگوریتم

  . است مقایسه شده آنهاتوصیف شده اند. در پایان نیز عملکرد و کارایی  های گروه بندی با حداقل تنظیمات

 مسأله فروشنده دوره گرد، الگوریتم ابتکاریتعویض ابزار،  مسأله کلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده

389



 
 

 2 

 

   مقدمه .1

الگوریتم هاای ابتکااری ماورد اساتفاده در      به بررسیاین مقاله 

 ی را در نظر بگیریددیتول طیمح تعویض ابزار می پردازد. مسأله

 نیماشا  کیا  یبار رو  بیمجموعه از کارها به ترت کیکه درآن 

 یمجموعاه ا  ریا به ز ازیشوند. هر کار نیپردازش م ریانعطاف پذ

قبل از پردازش آن کار در جعبه ابزار قرار  دیها دارد،که بااز ابزار

 ،یباه صاورت کلا    و دارد یمحادود  تیا ظرف رجعبه ابزا .رندیگ

جعباه   تیا از ظرف شیپردازش کارها ب یالزم برا یهاتعداد ابزار

دو کاار در   نیها با ابزار ضیتعو اوقات، یگاه نیبنابرا ابزار است.

مناساب   بیا کارهاا و ترت  بیترت نیی، تعمسألهاست. الزم  یتوال

عاداد کال   تکاه   یها در جعبه ابزار است به گونه اابزار یبارگذار

  ها حداقل شود.ضیتعو

اسات و حال آن    NP-Hard مساأله تعویض ابازار یاک    مسأله

هاای  از تکنیاک  مساأله بناابراین بارای حال ایان      مشکل است.

 شود.ابتکاری استفاده می

-فروشندده ووره  مسألهالگوریتم های مرتبط با  .2

 گرو

الگوریتم های توضیحی در این بخش، هریک باه ناوعی مساأله    

فروشنده گرد مارتبط سااخته و از ایان     مسألهتعویض ابزرا را با 

 طریق آن را حل نموده اند.

 گروهای ابتکاری فروشدده وورهالگوریتم    2.1

. در گیارد مای در نظار  را           گراف این الگوریتم  

ی همه زوج کارها مجموعه   ی کارها ومجموعه،   این گراف

است که حداقل به اندازه       طول کمان         است و 

باه   است. jو iهای مورد نیاز بین کارهای متوالی تعداد تعویض

 تر داریم:طور دقیق
            |     |       

ام kهای مورد نیاز برای انجام کار مجموعه ابزار   

ابزار نیاز داشته  Cاگر هر کار دقیقا به  (.k=1,2,…,N)است

مساوی با تعداد         گاه ، آن|  |  یعنی  باشد،

بندی است. در هر زمانj و iهای مورد نیاز بین کارهای تعویض

منطبق بر یک  ،G( در گراف (TSگرد هر مسیر فروشنده دوره

 تعویض ابزار است. بنابراین همانطور که مسأله کار درتوالی 

(Tang & Denard,1988) سبه یک محا اند،پیشنهاد داده

معادل یک الگوریتم منطقی  ،Gگراف  ( کوتاه درTS)مسیر 

در واقع زمانی که همه کارها  برای ایجاد یک توالی خوب است.

تعویض ابزار  مسألهکنند، از کل ظرفیت ابزارها استفاده می

است. در آزمایشات  G( در گراف (TS مسألهدقیقا معادل 

الگوریتم ابتکاری کوتاهترین  ی مانندیمحاسباتی راهکارها

های الگوریتم، الگوریتم ابتکاری نزدیکترین همسایه ،کمان

،  های آغازین ممکنابتکاری دورترین جایگذاری با همه گره

و الگوریتم های ابتکاری حداقل  B&Bهای ابتکاری الگوریتم

(  (TSبرای ساخت یک مسیر کوتاه  ها،سازی تعداد بلوک

 اند.شده ارائه

 نیا) NNها به دو دسته تعداد بلوک یسازحداقل یهاتمیالگور

-گاره  یبا هماه  هیهمسا نیکترینزد تمیبر اساس الگور تمیالگور

 تمیبر اساس الگور تمیالگور نیا) FI ( وممکن است نیآغاز یها

 میتفس (ممکن است نیآغاز یهابا همه گره یگذاریجا نیدورتر

 [2] .شوندیم

 Geniusالگوریتم  2.2

Genius در واقع یک الگوریتمTSP  ابتکاری عمومی است و

از دو بخش  Geniusباشد. تعویض ابزار نمی مسألهمحدود به 

و یک  Geniتشکیل شده است: الگوریتم ابتکاری سازنده بنام 

که به عنوان یک فاز بعد از  USالگوریتم ابتکاری بهبود یافته 

با سه  Geniکند. پردازش الگوریتم ابتکاری اولیه عمل می

کند و مکرراً یک رأس رأس تصادفی انتخاب شده شروع می

کند بطوریکه تور مطابق یک را در تور جاری درج می kجدید 

خاص نزدیکترین سازی محلی در یک همسایگی رویه بهینه

کردن شود. دوباره سازماندهیدوباره ساخته می pرأس 

تواند سبب رجوع دوباره به برخی از موجود می TSPمسیر

ها شود. بنابراین الگوریتم، های مسیر و تغییر برخی از یالبخش

کند. سازی تور را با یکدیگر متحد میدرج رئوس جدید و بهینه

ها پردازش شود تا تمام بخشمیدرج کردن رئوس آنقدر تکرار 

 شوند. 

US دارد با استفاده از عملیات معکوس یک رأس را برمی

کند. عملیات کند( و سپس آن را دوباره درج می)حذف می

حذف و درج مجدد تا وقتی که هیچ بهبودی قابل مشاهده 

 [4] شود.نباشد تکرار می

 حریصهای الگوریتم  .3

هاای ابتکااری رکار شاده در     یکی از معایاب روشان الگاوریتم   

-، زمانی که تعداد تعویضهااین است که این الگوریتم 2قسمت

گیرند، یک تاوالی  های ابزار مورد نیاز بین دو کار را در نظر می

، lb(i,j)دهند. برای مثاال  شامل همه کارها رامد نظر قرار نمی

 iهای ابزار باین کاار   فقط یک کران پایین تعداد واقعی تعویض

تواند تخماین درساتی از مقادار    می و این کران پایین، است jو

که هیچ کاری نیاز باه بایش    واقعی نباشد. مثال در نظر بگیرید،

در ایان   اسات.  lb(i,j)=0بناابراین   ابزار نداشته باشد، C/2از 

، بارای هار زوج   TS)هاای ابتکااری )  مورد هرکدام از الگوریتم

(i,j) لی تصادفی تولید مای یک توا های کمان،لوبر اساس ط-
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 تخمین درستی از واقعیت نیسات.  lb(i,j)در حالیکه این  کند.

تواند کران بااالی دقیقای از تعاداد    می ub(i,j)به طور مشابه، 

 [2].های مورد نیاز نباشدتعویض

 یک نمایش گرافی برایابتکاری  الگوریتم .4

 ضیتعو مسأله یبرا یکردیرو (2222دجالب و همکارانش)

 مسأله نی. انمودند یفمعر ریپذانعطاف دیتول یهاطیمح ، درابزار

مخصوص فرموله شده است و  یگراف شینما کیبا استفاده از 

این  .شده است شنهادیآن پ یبرا موثر یابتکار تمیالگور کی

به منظور تعیین یک جایگشت اولیه  BIرویه ابتدا یک الگوریتم 

استفاده  مسألهرئوس پیشنهاد می شود که از ساختار خاص 

کند. این الگوریتم با اطالع از جایگشت فعلی تکرار می شود می

 [3] بدست می آید. IBIو در آخر یک الگوریتم 

 ابتکاری گروه بددی با حداقل تدظیمات الگوریتم  .5

بندی یک الگوریتم ابتکاری گروه (،2006سالونن و همکارانش)

برای مساله  (GSMA3)اندازی( با حداقل تنظیمات )راه

و سازی گروه تکراری استفاده از تکنیک حداقل باتعویض ابزار 

 [4].نمودندفراهم  Geniusاندازی سازی راهالگوریتم حداقل

{توصیف     قطعه }–ماتریس باینری ابزاریک  در این روش 

 jبه قطعه  iاست اگر و تنها اگر ابزار       که در آن کردند

بخاطر درج یک ابزار یا نیز یک هزینه ثابت . نیاز داشته باشد

وظیفه  در نظر گرفته شده است.تعویض دو ابزار 

از قطعات و یک  بهینهایجاد یک جایگشت  GMSA3الگوریتم

برای ابزارهای داخل جعبه ابزار است که تمام  تعویض برنامه

های ابزار قطعات بتوانند پردازش شوند و تعداد کل تعویض

 . شودحداقل 

 یجنتا .6

و پرداخته ابزار  ضیمسأله تعو یبررسبه مقاله ابتدا  نیدر ا

حل  یمورد استفاده برا یابتکار یهاتمیالگور یبه بررس سپس

و  یابتکار یهاتمیابزار الگور ضی. در مسأله تعومپردازییآن م

در این مقاله به  .به کار برده شده است یو فراابتکار قیدق

رفته برای حل مسأله تعیین و های به کار بررسی الگوریتم

 تعویض ابزار درشرایط تولیدی متفاوت پرداختیم.

فروشنده دوره  مسألههایی که بر مبنای الگوریتمدر این بین 

کنند. های پراکنده خوب عمل نمیدر مورد مثال گرد هستند،

ها برای در مقایسه با دیگر الگوریتم ساده، حریصهای الگوریتم

هم از لحاظ کیفیت و هم از لحاظ سرعت،  های پراکندهمثال

 د. نکنبهتر عمل می

 الگوریتم ابتکاری مسأله با نمایش گرافی،  رویکرد ازهدف 

برای  کنترل کارایی زمان الگوریتم و کیفیت حل آن است.

درصدی  اگر زمان اجرا مدنظر باشد، مسائل بزرگ مقیاس،

تواند الگوریتم میاین  شود.ها اضافه میمناسب از محدودیت

های موازی، زمانی که بیش از یک ترتیب دارای برای ماشین

سازی کامپیوتری اولویت وجود داشته باشد، به کار رود. شبیه

کند و از امتیازات دهد که این الگوریتم خوب عمل مینشان می

 های موازی است. آن قابلیت اجرای آن در محیط

ی را نسبت به کاربردهای های بهترحلراه GMSA3الگوریتم

کند. این الگوریتم حتی منحصر به فرد توالی ابتکاری ارائه می

ها نیز  PCBهای واقعی تولید مونتاژ تر دادهبرای موارد پیچیده

-کند. در نتیجه کاندید خوبی برای الگوریتمبا سرعت عمل می

باشد. نتایج های ابتکاری کاربردی در مسائل تعویض ابزار می

بر الگوریتم تعویض ابزار با کیفیت  GMSA3دهد که می نشان

کند زیرا زمان اجرای باالیی دارد که غلبه نمی( Geniusباالی )

 سازد.ن را غیر عملی میآ
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 شبکه جریان رنگین کمانی برای رمزنگاری چندتوصیفی

 arezoo.shamshirsaz@yahoo.com،بوعلی سینا همدان، دانشگاه التحصیل کارشناسی ارشد فارغ،*آرزو شمشیرساز

 مهدی قیاسوند، عضو هیئت علمی گروه ریاضی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

 

ی منبع و چند  ای با چند گره ی شبکه جریان رنگین کمانی مورد مطالعه قرار گرفته است. شبکه در این مقاله مسئله چکیده:

های مذکور طوری  اند. برای سادگی بسته بسته رمزگذاری شده ها به صورت تعدادی شود که داده ی مقصد فرض می گره

ها را  ها آن های مقصد به محض دریافت بسته شوند که به هر بسته یک رنگ مجزا اختصاص داده شود. گره آمیزی می رنگ

باید بهترین لذا  .آید ها به دست می کنند. ممکن است این عمل با مقداری خطا همراه باشد و تقریبی برای داده رمزگشایی می

های رمزگذاری شده در قالب  ی بسته ی مسیریابی بهینه های مقصد صورت گیرد. به این منظور مسئله ها در گره رمزگشایی بسته

های  های مقصد با رعایت قید ظرفیت یال ی گره یک مدل ریاضی با هدف حداکثر سازی درستی وزنی رمزگشایی در میان همه

 شبکه ارائه شده است.

ی منبع تمام  که هر گره است و در حاالت خاص مانند زمانی  NP-Complete ثابت شده است که این مسئله در حالت کلی 

چنین با اعمال رمزگذاری  هم ای برای آن وجود دارد.  ، دارای جواب بهینه بوده و الگوریتم زمان چندجمله ها را داشته باشد رنگ

بیان  (RNC)ی رمزگذاری شبکه جریان رنگین کمانی  کمانی، مسئله   ه جریان رنگینی شبک های میانی مسئله شبکه در گره

 دارد. RNFی  شود، که کارایی بهتری نسبت به مسئله می

بهینگی، رنگین کمان، رمزگشایی، مسیریابی.کلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده

 

 مقدمه .1

در مسائل شبکه جریان امکان ارسال همزمان اطالعاات از یاک   

ی مقصد وجود نادارد. بارای رفاع ایان      ی منبع به چند گره گره

های میاانی انجاام    محدودیت باید عمل رمزگذاری شبکه در گره

ی بهتر از  شود. رمزگذاری شبکه تکنیکی است که باعث استفاده

شبکه بین هر دو شود، اما در بحث رمزگذاری  ظرفیت شبکه می

گره ظرفیت انتقال مشخصی وجود دارد که مانع از ارسال بای   

از حد اطالعات خواهد شد. برای ارسال حداکثر مقدار اطالعاات  

 مطرح شد. RNFی  از منابع به مقاصد، مسئله

 

 

 بخش یک .2

شاود.   مطارح مای   RNFی  در این بخ  مدل ریاضای مسائله  

معنای اسات کاه در     کمانی به این اصطالح شبکه جریان رنگین

آمیزی کرده سپس با رعایات قیاد ظرفیات     ها را رنگ ابتدا بسته

هاای مقصاد    ای را بیابیم که هار یاک از گاره    ها مسیر بهینه یال

 .حداکثر رنگ را دریافت کنند

 

 

 

 بخش دو .3

ی حاداکثر   به مسائله  RNFی  با تبدیل حالت خاصی از مسئله

اسات،   NP-Completeای  مسیرهای یال مجازا کاه مسائله   

در اسات. ولای    NP-Completeشود که این مسئله  ثابت می

هاا را   ی منباع تماام رناگ    که هر گاره  حاالت خاص مانند زمانی

ی ماکزیمم جریاان شاده و    مسئله تبدیل به مسئله داشته باشد

 شود. سپس حل می

 

 بخش سه 4

معرفی شده و با ذکر مثال  RNCی  در این بخ  مسئله

 شود. مقایسه می RNFو  RNCی  عملکرد مسئله
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 . نتـایج 5

شار  یکساان باودن اطالعاات رسایده باه        RNCی  مسئله

هاااای مقصاااد را حاااذف کااارده و در ایااان صاااورت   گاااره

مقصاادهای مختلااد قااادر بااه دریافاات مقاادار اطالعااات      

باشاااااند. مااااای هاااااای منباااااع  متفااااااوت از گاااااره 

 

 

 

 . مـراجع 6

در این بخ  نحوه نگاار  مراجاع مقااالت باه تفکیاک بیاان       

 است.  شده
 

[1] N .Sarshar,B. Ma,X.Wu, “Rainbow Network Flow of 

MultipleDescription Codes," IEEE Transactions on (Volume:54 

, Issue: 10 ), 4565 – 4574, 2008. 

[2] R. Ahlswede, N. Cai, S. Li, and R. Yeung, “Network 

information flow,” IEEE Trans. Info. Th., vol. 46, no. 4, pp. 

1204–1216, 2000. 

[3] N. Sarshar and X. Wu, “A practical approach to joint network 

source coding,” Proc. of Data Compression Conference, 2006. 

[4] ] A. Goldberg and R. Tarjan, “A new approach to the maximum-

flow problem,” Journal of the ACM, vol. 35, no. 4, pp. 921–

940, 1988. 

[5] J. M. Kleinberg, “Single-source unsplittable flow,” in 37th IEEE 

Symp. on Foundations of Computer Science, 1996, pp. 68–77. 
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  کدام جواب بهینه دگرین بهتر است ؟ریزی خطی در یک مسئله برنامه

 التحصيل كارشناسی ارشدفارغ ،* طهره جهانشاهیم

mot.jahanshahi@yahoo.comr 

در  دهيم.ريزي خطی ارائه میبرنامه اي براي يافتن يك جواب بهينه يكتا براي مسائليك روش دو مرحله در اين مقاله چکیده:

  .استفاده را داشته باشد، از منابع موجود نيز كمترين بودناين روش هدف رسيدن به جوابی است كه عالوه بر بهينه 

  ايهاي دگرين، جواب بهينه، روش دو مرحلهريزي خطی، جوابرنامهب کلیدی:کلمات 

                                                           

 *ارائه دهنده

 

  مقدمه .1

 برنامه ريزي خطی يكی از مهمترين ابزارهاي تحقيق در عمليات

، حمل و نه هاي بسياري مانند مسائل نظامیاست كه در زمي

ريزي خطی به عنوان يك برنامه گردد.. استفاده مینقل و . . 

ر راه مطلوب براي گردد كه منابع موجود را دتعريف میتكنيك 

تواند دهد كه اين هدف میدستيابی به هدف، اختصاص می

بيشينه كردن سود كلی يا كمينه كردن هزينه كلی با توجه به 

ريزي خطی برنامهوان گفت ت. به عبارت ديگر میشرايط باشد

هاي خطی مختلف نامساويعبارت است از يك فرآيند از گرفتن 

هاي گوناگون است و يافتن بهترين مقدار كننده وضعيتكه بيان

براي مثال براي تخصيص  قابل حصول با توجه به آن شرايط.

، هاي گوناگون يك شركت مانند: نيروي انسانیمنابع به فعاليت

ريزي توان از برنامهبندي توليد می. و يا براي زمانماشين و . . 

 .استفاده نمود خطی

 

 برنامه ریزی خطی .2

ريزي خطی با بهينه سازي )بيشينه سازي يا يك مسئله برنامه

يا  هاي مساوي وكه از محدوديتكمينه سازي( يك تابع خطی 

 يا ضمنی تشكيل شده است ، سروكار دارد. نامساوي و

 ريزي خطی زير را در نظر بگيريد :مسئله برنامه 

 

 

 

 

 

 

 ، براي تابع هدفبردار ضرايب سود   كه در آن 

  بردار متغيرهاي تصميم و   ، بردار منابع 

 .فنی استماتريس ضرايب 

 7491مسئله برنامه ريزي خطی را جرج دانتزيك در سال 

را براي حل « روش سيمپلكس » 7494و در سال  مطرح كرد

  آن به چاپ رساند.

رويه كلی در روش سيمپلكس چنين است كه از يك جواب 

هاي كند و سپس متواليا از طريق جواباي شروع میشدنی پايه

كند كه هر جواب جديد توانايی اي طوري حركت میشدنی پايه

ضامن پيدايش اين بهتر كردن مقدار تابع هدف را داشته باشد. 

 اي ، دو شرط اساسی زير هستند:ي پايههارشته جواب

هاي كند هيچگاه با جوابشرط بهينگی، كه تضمين می .1

 بدتر مواجه نشويم .

كند با شروع از يك شرط شدنی بودن، كه تضمين می .2

-اي ، هنگام محاسبات تنها با جوابجواب شدنی پايه

 هاي شدنی پايه اي مواجه شويم .

ان دارد پس از حل يك مسئله به روش سيمپلكس، به امك

اي دست يابيم كه يكتا نباشد. در اين صورت تعريف جواب بهينه

 زير را خواهيم داشت :

( بيش از يك جواب بهينه داشته 7هرگاه مسئله )  : 2.1تعریف 

 هاي بهينه دگرين نامند .ها را جوابباشد ، اين جواب

بع هدف ی رخ می دهد كه تااز نظر هندسی اين حالت زمان

ي جواب بهينه باشد )قيد موازي يك قيد در برگيرنده

دربرگيرنده جواب، قيدي است كه به ازاء جواب بهينه به صورت 

 تساوي برقرار گردد.(
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( يافتن يك جواب بهينه يكتايی است كه 7هدف از حل مسئله )

براي تصميم گيرنده نيز رضايت بخش باشد. اما ممكن است 

هاي بهينه دگرين است، زمانی كه يك مسئله داراي جواب

جوابی به تصميم گيرنده ارائه گردد كه عليرغم بهينه بودن، او 

 را راضی نكند .

در بخش بعدي روشی براي يافتن يك جواب بهينه يكتا براي 

يك مسئله برنامه ريزي خطی در صورتيكه داراي جواب هاي 

 يم .بهينه دگرين باشد ، ارائه می ده

 

 روش پیشنهاد شده : .3

، امكان دارد هاي بهينه دگرين باشد( داراي جواب7اگر مسئله )

ها موجبات رضايت يك جواب بهينه از ميان ساير جوابانتخاب 

. آنچه براي يك تصميم گيرنده تصميم گيرنده را فراهم نكند

، از بهينه بودنبسيار مهم است انتخاب جوابی است كه عالوه بر 

. جواب حاصل از ته باشدموجود هم حداقل استفاده را داشمنابع 

 مراحل زير اين شرايط را دارا است :

 

 .  مرحله 

روش سيمپلكس حل می ( را با 7ريزي خطی )مسئله برنامه

جواب بهينه براي اين  يك كنيم كنيم . فرض می

. در رسدباشد، الگوريتم به پايان میكتا ي  . اگر  مسئله باشد

 رويم.می  غير اين صورت به مرحله  

 

 .  مرحله

يكتا كه ( باشد 7يك جواب بهينه براي ) كنيم فرض می 

ي يكتايی كه از منابع نيست. حال براي يافتن جواب بهينه

 كنيم :مسئله زير را حل میكمترين استفاده را هم داشته باشد، 
 

 

 

   
     

 
 

(  گويند 2را يك جواب كارا براي مسئله ) :  3.1تعریف 

 پيدا نشود بطوريكه   هرگاه جواب ديگري مانند  

 

و   براي هر   

براي حداقل  

 . يك 

 

 نتیجه: .4

يهك مسهئله برنامهه ريهزي      ذر اين مقاله، نشان داده شد كهه در 

، يهك جهواب بهينهه    هاي  دگهرين اسهت  كه داراي جواب خطی

 لذا موجبات رضايت تصميم گيرنده را فراهم نكند. ممكن است 

كه عالوه بر بهينه بودن جوابی خواهيم يافت در روش ارائه شده 

 منابع نيز كمترين استفاده را داشته باشد. از

 

 . مـراجع 6

 
[1] M. S. Bazara, J. J. Jervis, H. D. Sherali, ''Linear Programming 

and Network Flows,'' John Wiley & Sons, (1990). 

 

[2] G. B. Dantzig, ''Programming in a Linear Structure," 

Comptroller, United Startes Air Force, Washington, D. C., 

Februrary (1984). 

 

[3] G. Hadly,"Linear Programming," Eight Printing, Addison 

Wesley, Singapor, (1974) 
 

[4] L. Kantrovich, "Mathematical Method in the Organization and 

Planning of Translated in Management Science," 6 (1958) 336-

422 

 
[5] T. C. Koopmans (ed), "Activity Analysis of Production and 

Allocation," Cowles Commission Monograph, 13, John Wiley & 

Sons, New York, (1951) 

 

[6] D. G. Luenberger, "Introduction to Linear and Nonlinear 

Programming," 2nd edition, Addision Wesley, Reading, MA., 

(1984) 
 

[7] K. G. Murty, "Linear Programming," John Wiley & Sons, 

(1983) 
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 چیدمان بالکی با استفاده از گراف زوجی طراحی 
 kaazemi@Sutech.ac.irمرتضی کاظمی، عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شیراز، 

 gh.shamsaee@Sutech.ac.ir ،، دانشگاه صنعتی شیرازدانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،*شمساییقاسم 

واحد صنعتی های  و دپارتمانچیدمان بالکی است. واحد صنعتی نمایش یک های رایج در  از شیوهاستفاده از چیدمان بالکی  چکیده:

 -NPمساله  یکونقل  های حمل هزینهکمینه کردن هدف . طراحی یک چیدمان بالکی با شود نشان داده میل یتطسمشکل  به عموماً

، و وانگ های متعددی برای آن ارائه شده است. در این مقاله با استفاده از تئوری گراف و برپایه مدلسازی بوزر الگوریتم وسخت است 

  گردد. بالکی معرفی میچیدمان  یالگوریتمی کارا برای طراح

 گراف زوجیالگوریتم فراابتکاری، چیدمان تسهیالت،  کلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده

  مقدمه .1

 ایو  یدیشرکت تول یکدر مختلف  یواحدها یریبه نحوه قرارگ

له مس   . ش ود  یگفت ه م    التیتس ه  دمانی  چ ،یسازمان خدمات

از مس  ائل کالس  یک در مهندس  ی  (FLP) چی دمان تس  هیالت 

انجام داده اس ت،   [6] سصنایع است. طبق تحقیقاتی که فرانسی

در  یاتی  عمل یه  ا ن  هیدرص  د از ک  ل هز 02ت  ا  02در ح  دود 

 س تم یو س دمانی  چ یتوان به طراح   یرا م یدیکارخانجات تول

مناس     دمانی  چ .داد صیم  واد در کارخان  ه تخ    ییجابج  ا

 .کند ییجو صرفه نهیهز نیادرصد در  02تا  02تواند  یم

ه ای ابتک اری و    روش ،لهب ودن ای ن مس      س خت -NPبدلیل  

ن مدلسازی ای فراابتکاری متعددی برای حل آن ارائه شده است.

ریزی عدد ص حی  اول ین ب ار     له برنامهمس له به صورت یک مس 

ای  پس از آن تحقیقات گستردهانجام شد.  [1] رویل توسط مونت

، [3] ، [2] ت وان ب ه    سازی صورت گرفت که م ی بر روی این مدل

و در آخرین تحقیقات صورت گرفته ب وزر   اشاره کرد. [5] و  [4] 

ای ن  ح ل   یبراروشی ابتکاری  ،یگراف زوجبا تعریف  [7] وانگ

متغیره ای ص فر و ی ک     ،دند. آنها با گراف زوجیله ارائه کرمس 

را حذف نمودند و بدین وسیله توانستند ب ا   [1] رویل مدل مونت

در گراف  استفاده از مدل خطی بهترین چیدمان را بدست آورند.

 ی/جنوبیو ش مال  ی/غربیش رق های  گرافزوجی معرفی شده که 

گردد.  عیین میتها  دپارتمان ینسب تیموقعشوند،  نیز نامیده می

  استفاده کردند. SAله چیدمان از الگوریتم آنها برای حل مس 

ب ه دو دلی ل روش خ وبی    وان گ  و توسط ب وزر  روش ارائه شده 

 نبود:

چن د   ی ک گ راف زوج ی   تولی د  برای ارائه شده  الگوریتم .0

 ای و زمانبر است. مرحله

ساخت جواب ابتکاری اس تفاده  برای  SA الگوریتمآنها از  .0

 ،س ت ی ک الگ وریتم جمعیت ی نی    SAآنجا که از  کردند.

ب ه  منج ر  توان د   م ی ه ای جمعیت ی    استفاده از الگ وریتم 

 د.وش های بهتری جواب

وریتم گراف زوجی ارائه گد الدر این مقاله روش کارایی برای ایجا

توان جواب اولیه برای مساله  که در آن به راحتی میخواهد شد 

 بدست آورد و آن را بهبود داد.

 

 تعریف مسئله .2

مس تطیل نش ان   هر واحد تولیدی به ش کل   ،در چیدمان بالکی

در  های حم ل و نق ل اس ت.    شود و هدف کاهش هزینه داده می

دپارتم ان نش ان داده ش ده     6ب ا   یک چیدمان بالکیشکل زیر 

 .است

1
5

64

2

3

 
درجه ب ه ص ورت افق ی ی ا      02ها با زوایا  در این طرح، دپارتمان

گیرند. طول و ع ر  چی دمان ک ل و     عمودی داخل آن قرار می

ها به همراه مساحت آنها و جریان  ماکزیمم نسبت ابعاد دپارتمان

ش ود از قب ل مش خص     جا م ی  جابه دو دپارتمانموادی که بین 

 .شوند له شناخته می های مس بوده و به عنوان ورودی

 FLPهمانطور که گفته شد، بوزر و همکاران برای حل مس ائل  

ک ه ترکی   ای ن دو     داز ایده نمایش گراف زوجی استفاده کردن
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در ش کل زی ر    .دار ب دون دور ب ود   گراف، یک گراف کامل جهت

دپارتمان داده شده مشخص شده است که موقعیت  گراف زوجی

ه ا   نن آها و ی ا ش رقی و غرب ی ب ود     شمالی و جنوبی دپارتمان

 نسبت به هم نشان داده شده است. 

 
ها و تنها یک ی ال در  در گراف زوجی برای هر جفت دپارتمان تن

ه ا بایس تی ب ه     ها وجود دارد. جه ت گ ذاری ی ال    یکی از گراف

ه ی  دوری ایج اد    ،ای باشد که در ترکی  دو گراف با ه م  گونه

دوری ی است که تورنمتبه عبارت دیگر اجتماع دو گراف نشود. 

 ندارد.

، نیاز به ی ک  نیز اشاره شد ایجاد این زیرگراف همانگونه که قبالً

ای دارد. در قضیه زی ر ش رال مزم و ک افی     الگوریتم چند مرحله

 بیان شده است:برای بوجود نیامدن دور در یک تورنمت 

گ ره   nشرال مزم و کافی برای آنکه در یک تورنمنت ب ا  : هیقض

دوری وجود نداشته باشد آن است که دنباله گرافی آن براب ر ب ا   

n .باشد 

با استفاده از قضیه فوق به سادگی می توان یک الگوریتم ایج اد  

تورنمنت بدون دور بیان کرد. حال کافی است که ای ن تورنم ت   

 ورا به دو گراف مجزا افراز نمود و از این طریق زوج گراف ب وزر  

 آید. وانگ بدست می

( 2، 0، 0، 0، 4، 0در شکل زیر یک تورنمت ب ا دنبال ه گراف ی )   

ه  ای ت  وپر  ب  رای چی  دمان داده ش  ده آورده ش  ده اس  ت. ی  ال 

دهنده  های خط چین نشان و یالشرقی/غربی دهنده گراف  نشان

باشد. میشمالی/جنوبی گراف 

11

2266

3355

44 
 

الگوریتم پیشنهادی .3

توان ب ه ش رح    دار بدون دور را می الگوریتم ایجاد تورنمت جهت

 زیر بیان نمود:

  راس تشکیل دهید. n: یگ گراف پوچ با 0گام

بروی د.   4ایجاد شده یک تورنمت است، به گام گراف  اگر :0گام 

ی ک راس را ب ه دلخ واه از ب ین رئوس ی ک ه       در غیر این  ورت  

اس ت،   nب ه آن کمت ر از   ورودی و خروجی های  مجموع یال

 .انتخاب نمایید

ی ن راس  : بین راس انتخاب شده و تمام رئوس ی ک ه ب ا ا   0گام 

ای ک ه   دار رسم نمایی د ب ه گون ه    مجاور نیستند، یک یال جهت

دار راس انتخاب شده و انته ای آن ب ه س مت     یال جهت ابتدای

 بازگردید. 0به گام  رأس غیرمجاور باشد.

 شده یک تورنمت بدون دور است.گراف ایجاد : 4گام 

در تورنمت بدست آمده، کافی اس ت ک ه ب ا اس تفاده از قاع ده      

ه یک ی از دو گ راف ش رقی/غربی و ش مالی/     بها را  یال ،ت ادفی

 جنوبی تخ یص دهیم. 
 

 . نتـایج 4

ما در این مقاله توانستیم الگوریتمی ارائه دهیم تا ب ا اس تفاده از   

د بدون دور حاصل نم ود. ب ا ایج ا   دار  آن، یک گراف کامل جهت

توان دو گراف زوج ی ب رای    ها، می این گراف و متمایز کردن یال

الکی بر اساس مدل بوزر ارائه داد. ب ا ای ن   حل مساله چیدمان ب

های مدل که باع   پییی دگی ح ل مس اله      روش، یکی از عی 

ش ده اس ت. ب ا اس تفاده از ای ن روش و ی ک       شده بود بر طرف 

بتکاری جمعیتی نظی ر الگ وریتم مورچگ ان ی افتن     الگوریتم فراا

 جواب های مناس  به سادگی قابل ح ول است. 

 

 . مـراجع 5

[1] B. Montreuil, “A modeling framework for integrating layout 
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[2] B. Montreuil, U. Venkatadri and H.D. Ratliff, “Generating a 
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1993. 

[3] H. D. Sherali, B. M. P. Fraticelli and R. D. Meller, “Enhanced 

Model Formulations for Optimal Facility Layout,” Operation 
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layout design,” Operation Research Letters 23, pp. 117-127, 
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[6] R. Francis and J. White, “Facility layout and location: an 
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مدلسازی و حل مسئله دوهدفه روزنامه فروش با درنظر گرفتن تخفیف و  

 محدودیت انبار
 marziyeh.karimi65@gmail.comدانشگاه خوارزمی،دانشکده فنی ،صنایع،مهندسی ،دانشجوی کارشناسی ارشد گروه *مرضیه کریمی

 shr_pasandideh@khu.ac.irدانشگاه خوارزمی،دانشکده فنی ،صنایع،مهندسی میدرضا پسندیده،عضو هیأت علمی گروه سیدح
 

این مقاله به بررسی مسئله روزنامه فروش با در نظر گرفتن محدودیتهای تخفیف،موجودی و فضای انبار با دو هدف  چکیده:

با در نظر گرفتن توزیع و  مدلسازی شد با ارائه یک مدل غیر خطیاین اهداف و سطح خدمت میپردازد. حداکثرسازی سود

و  Max(min)و روش  p=1متریک با -LPو روش  GAMSیکنواخت برای تقاضای هر محصول با استفاده از نرم افزار 

goal attainment و با استفاده از  است حل شدهSPSS نیز یک مثال عددی  پایان.در مقایسه آماری صورت گرفته است

 ارائه شده است.

 بهینه سازی مسئله روزنامه فروش،تخفیف، :کلمات کلیدی

                                                           

 *ارائه دهنده

 

  مقدمه .1

 

مسئله روزنامه فروش از نوع سیستمهای موجودی تک دوره ای 

این نوع سیستمها موجودی کاال فقط برای یک دوره است .در 

مشخص مصرف دارد و امکان ذخیره سازی موجودی از یک 

دوره به دوره بعد وجود ندارد.تعیین میزان سفارش با توجه به 

نامعلوم بودن تقاضا در مسئله روزنامه فروش مورد بررسی قرار 

 میگیرد تا سود حاصل حداکثر گردد.

قیمت تمام شده یک محصول مستقل از  در بسیاری از مواقع

تعداد محصول خریداری شده نیست،بدین معنا که با باال رفتن 

تعداد سفارش قیمت کمتری برای هر واحد کاال پرداخت میشود 

که در این مقاله محدودیت تخفیف به عنوان یکی از محدودیتها 

 مورد بررسی قرار میگیرد.

مورد بررسی قرار گرفته  مسئله روزنامه فروش در مقاالت زیادی

است اما تعداد کمی از آنها تخفیف را که از سیاستهای محبوب 

فروشندگان برای ترویج محصوالت خودشان است مورد بررسی 

(در مقاله خود به بررسی مسئله khouja 1996قرار داده  اند.)

 Guoqingروزنامه فروش با محدودیت تخفیف پرداخته است.)

Zhang  2010 بر درنظر گرفتن تخفیف،محدودیت ( عالوه

بودجه را نیز برای تعیین مقدار بهینه سفارش مورد بررسی قرار 

 داد.

 

 تعریف مسئله.2

 

تفاوت این مقاله با سایر مقاالت مرتبط در این است که ما عالوه 

بر تعیین میزان سفارش چند محصول برای حداکثر سازی سود 

سطح خدمت را نیز به به دنبال آن میزان از سفارش هستیم که 

حداکثر ممکن برساند. همچنین عالوه بر درنظر گرفتن تخفیف 

و محدودیت بودجه ، محدودیت فضای انبار هم به عنوان 

 محدودیت سوم اضافه شده است.

 .مدلسازی:3

برای نوشتن مدل فرضیاتی در نظر گرفته شده است که عبارت 

 اند از:

  برای ابتدای فرصت تهیه محصول فقط یکبار و آن هم

 دوره وجود دارد.

 .تقاضا برای دوره تصادفی و توزیع آن نیز مشخص است 

  هزینه کمبود در صورت وجود تقاضای کل بیش از

 مقدار موجودی وجود دارد.

  وقتی تقاضای کل از میزان موجودی در دست کمتر

باشد هزینه ای به عنوان هزینه پایان دوره به 

 .موجودی باقیمانده تعلق میگیرد

 .سیستم موجودی چند کاالیی است 

 .هزینه ثابت سفارش دهی برای هر محصول وجود دارد 

 .تخفیف در نظر گرفته شده از نوع تخفیف کلی است 
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 اندیسها:

 اندیس محصوالت :  

      n .تعداد محصوالت است 

   
  i:تعداد تخفیفات برای محصول 

 :iاندیس بخش تخفیف برای محصول   

 
 پارامترها

 i:درآمد حاصل از فروش محصول 

   
 i:هزینه خرید هر واحد محصول  

 : بودجه  

 تخفیف jبا تخفیف از بخش  i: قیمت محصول 

 تخفیف jدر بخش  i:کران پایین مقدار سفارش محصول 

 تخفیف jدر بخش  i:کران باالی مقدار سفارش محصول 

 i:تقاضای محصول 

  
 i:تابع چگالی احتمال تقاضای محصول

  
 i:هزینه کمبود موجودی محصول 

  
 i:هزینه پایان دوره محصول 

  
 i:فضای الزم برای هر واحد از محصول 

  
 :فضای انبار 

 i:هزینه ثابت سفارش دهی محصول 

 :متغیرها
  

 خریداری شده iمقدار محصول: 

 jخریداری شده با تخفیف از بخش  i:مقدار محصول 

 

 
      
        

  Max         

           

                       

                                                                                    

                   

      

Max         

     

  s.t           

 

           

  
          

 
          

 

          

 

           

 
       

 

 حل مدل:.4

در حل مدل تقاضای هر محصول ،توزیع یکنواخت درنظر گرفته 

از تابع هدفها با استفاده از  حل انفرادی هر کدام شده است.با

مقدار بهینه آنها بدست آمد تابع هدف اول  GAMSنرم افزار 

 بود. MIPو تابع هدف دوم از نوع  MINLPاز نوع 

 Max(min)و  P=1متریک با -LPده از روش اسپس با استف

و با ،جواب بهینه مدل به دست آمد.goal attainmentو 

 مقایسه آماری صورت گرفت. SPSSاستفاده از 

 در زیر نمونه ای از مثال عددی را مشاهده میکنید:

داده های مفروض جواب و با حل انفرادی هر یک از تابع هدفها 

 بهینه هرکدام به صورت زیر بدست آمد:
R=1056.820 & z=0.846 

به صورت  تابع هدف جدید P=1متریک و -LPبا استفاده از  

 :مدلسازی میشود زیر

  

 
 

جواب  GAMSپس از حل این مدل با استفاده از نرم افزار 

 بدست می آید. O=0.289نهایی مدل 

 

 مراجع:
 

[1]Guoqing Zhang,"the multi-product newsboy 

problem with supplier quantity discounts and a 

budget constraint. 

[2]Julien Mostard,ruud teunter"the newsboy 

problem with Resalable Returns" 

[3]Robert W.Grubbstrom"the newsboy 

problem when customer demand is compound 

renewal process" 
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[4]shitao yang,Jian yang"Multi-supplier 

sourcing with random yields:A newsvendor 

Approach" 

[5]Baary A.Pasternack"The capacitated 

newsboy problem with revenue sharing" 

 

 
 

 Guoqing[1]  مراجع:

Zhang,"the 

multi-

product 

newsboy 

problem 

with 

supplier 

quantity 

discounts 

and a 

budget 

constraint. 

[2]Julien 

Mostard,ruud 

teunter"the 

newsboy 

problem with 

Resalable 

Returns" 

[3]Robert 

W.Grubbstrom"the 

newsboy problem 

when customer 

demand is 

compound renewal 

process" 
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ریزی افزاری با استفاده از برنامههای نرمسازی چندهدفه سبد پروژهبهینه

 آرمانی

 r.abdipour@yahoo.comمؤسسه صنعتی فوالد ، جوی کارشناسی ارشددانش،*پوررابعه عبدی

 s.kiaany@gmail.comدانشگاه علم و هنر یزد ، دانشجوی کارشناسی ارشد، سارا کیانی

 yazdekhasti.amin@stu.yazd.ac.ir  دانشجوی دکتری، دانشگاه یزد، امین یزدخواستی

 yzare@yazd.ac.ir  ، دانشگاه یزدعضو هیاًت علمی دانشکده فنی و مهندسییحیی زارع،  

سود ل یپتانسسازی بیشینهدست برای  در هایپروژهسبد ریزی برنامه مساًلهافزاری همواره با های بزرگ نرمشرکت چکیده:

-شرکتچنین هستند. از اینرو برای مدیران  هسازمان مواجهاستراتژیک با اهداف آن سازی هرچه بیشتر و همسو بازگشت سبد

هدف   امری حائز اهمیت است. تجزیه و تحلیل آن رویکردی جهت ارزیابی سبد پروژه و انتخاب مناسب معیارهاییتعریف  یهای

از جمله توزیع  مناسب یهایدر گام اول معیاراین منظور  بهافزاری است. های نرمپروژهسبد سازی چندهدفه بهینهمقاله  این

در گام دوم با  .گردندیابی برازندگی سبد پروژه تعریف میرزجهت ا ،های زمانی مختلف و ریسک پروژهمنابع در دورهدرست 

منابع از تر استفاده همگن د کهندهنتایج نشان می .شودمیسازی هینهیشنهادی بپریزی آرمانی مدل استفاده از روش برنامه

 دهد.ایش میزمیزان نسبت درآمد به هزینه را افهای مختلف محدود در دوره

 ریزی آرمانی ، برنامهچندهدفهسازی افزاری، بهینههای نرممدیریت سبد پروژه کلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده

 مقدمه .1

با ی از فرآیندها است که ا ( مجموعهPPMپروژه ) سبدمدیریت 

به کاار  کسب و کار  سازیبهینه برایها  انتخاب ترکیبی از پروژه

، PPMیکاای از موعااوعات چااالش برانگیااز در    .[1] رودماای

دنباال   باه های نرم افزاری اسات کاه   مدیریت سبد کاالی پروژه

توجه به مناابع محادود و    سازی پتانسل بازگشت سبد بابیشینه

افزارهای بر طبیعت نرم مؤثرایجاد تعادل بین معیارهای مختلف 

افزاری باا  های نرماست. از اینرو مدیران شرکت مورد درخواست

( چاه معیارهاایی را بایساتی    1روبرو هستند کاه  )  سؤاالتاین 

چااه اباازار یااا ( 2ر گرفاات) )ظاانباارای ارزیااابی ساابد پااروژه در

برازناادگی از رو  پاایش مساااًلهساازی  رویکردهاایی باارای بهینااه 

مطالعاات صاورت گرفتاه در ادبیاات      )برخوردار اسات بیشتری 

 بار  دارناد کاه  ( سعی در بررسی تعداد محدودی معیار [3]-[1])

نهایتاً با مجموعه زیاادی   و هستنداساس رویکرد مجموعه غالب 

گیرنده برای مدیریت بر میزان مجهوالت تصمیمها تنها از جواب

سااازی بهیناه مقالاه   هادف ایان  افزایناد.  افازاری مای  سابد نارم  

هایی مناساب  تحت تعریف معیارافزاری های نرمچندهدفه پروژه

 ریزی آرمانی است. براساس رویکرد برنامهو 

 معیارهای انتخاب پروژه  .2

مختلفای   معیارهاای  افازاری ی نارم ها پروژهدرست برای انتخاب 

هاا و  قابل تعریف است. در این بین منابع محدود این نوع پاروژه 

هاای  های سازمان باه عناوان چاالش   اهمیت تطابق با استراتژی

اصلی مدیران در تعریف یک رویه مناسب تجزیه و تحلیل مطرح 

ثر بار ارزیاابی   ؤترین معیارهاای ما  مهم در این بخش .[2] است

-مساًله سابد پاروژه   گردند.معرفی میافزاری های نرمسبد پروژه

به است که  چندهدفهکوله پشتی  مساًلهافزاری همانند های نرم

 گردد صورت زیر تعریف می

(1)    {  ( )   ( )   ( )   ( )   ( )} 

 Subject to: 

(2)   (          )                

    {         }   

  ، اسات  های کاندید برای انتخااب تعداد پروژهبیانگر   مقدار 

ریزی وجاود  که در افق برنامهاست  های زمانیدورهتعداد معادل 

تواناد   مای  iپاروژه  ها در آنکه  هایی استدورهمعادل     دارد.

 که در آن ای است نشان دهنده دورهای دوره    ، کهشروع شود
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باشد، یعنای       بر این اساس اگر شود. ام شروع میiپروژه 

ام ماد نظار   iپاروژه       است وبرای انتخاب شده ام iپروژه 

 است.  سبد ارزیابیمعیار  امین j نشان دهنده  ( )  .نیست

باشاد       فرض کنیاد   :. نسبت درآمد به هزینه1معیار

  و در غیر اینصورت صفر باشد. آنگاه داریم     اگر 

(3)   ( )   ∑  ( )

 

   

 

( )  که     
  

  
ایای  هزیناه     درآماد باالقوه و     است.    

 شود.درنظر گرفته می iکه برای پروژه است 

مقادار  بیاانگر     اگر :همسویی با استراتژی سازمان. 2معیار

 باشد آنگاه داریم با استراتژی سازمان ام iپروژه همسویی 

(4)   ( )   ∑  ( )

 

   

 

( )    که      ( )    . 

هادف ایان     توزیع استتااده از منتابع   گیریاندازه. 3معیار

، بیشترین استفاده از منابع در هار باازه زماانی و بهتارین     معیار

 . استهای زمانی توزیع بین بازه

(5)   ( )   ∏(
∑ ∑          

 
   

 
   

∑     
 
   

)

 

   

 

 oمصرف منبع ناوع         زمانی،  بیانگر دوره tنوع منبع،  oکه 

در باازه   oمحدودیت منبع      و tدر بازه زمانی  iوژه توسط پر

 .است یک ( )  حدکثردهد. را نشان می tزمانی 

مقادار متوساط    از درصاد انحاراف   ( ) اگار  :. ریسک4معیار

 آنگاه (   )باشد از میزان ریسک مطلوب  سبدریسک 

(6)   ( )       ( ) 

حداقل کردن انحراف از متوساط مقادار    دنبال به ( )  معیار 

 از میزان ریسک مطلوب است.  سبدریسک 

اسات کاه   مثبات و منفای   بیانگر تاًثیراتی  :. هم افزایی5معیار

 شوندمیانتخاب  هاییمطابق آن پروژهدارند.  همروی برها پروژه

 که تاًثیرات مثبت بیشتر و منفی کمتری برروی یکدیگر دارند.

(7)   ( )    
 ( )     ( ) 

بیاانگر   ( )  افزایای مثبات و   بیانگر میازان هام   ( )  که 

 . به صورت زیر استافزایی منفی میزان هم

(8)   ( )  ∑     
 

|  |

   
       

    که 
اسات.   kپاروژه   رویام بار iافزایی مثبات پاروژه   اثر هم  
 حاصل می شود.  ( )  نیز همانند  ( )  

 

 ریزی آرمانیبرنامه .3

نیازمناد   ،در دست یک مدل چندهدفاه اسات   مساًلهاز آنجا که 

با اهداف متناقض موجود در آن اسات.   هرویکردی جهت مواجه

عناوان  ریازی آرماانی باه    لذا در این بخش با اساتفاده از برناماه  

از  یاک نامساعد هار   اتحداقل کردن انحراف یدر پ که رویکردی

 مساًله، است هامربوط به آن یها اهداف از سطح مشخص آرمان

 گردد.می سازیبهینهافزاری های نرمپروژهسبد چندهدفه 

(11)      ∑(         )

 

   

 

 Subject to: 
(11)    ( )                  {       } 

(12)  
  (          )                

    {         }   
(13)           

ترتیب بیانگر انحراف مثبت و منفی از مقادار  به   و    مقادیر 

هااا وزن آن   و    و  هسااتند ( )  باارای هاادف    آرمااان 

 است.

 . نتتایج 4

از الگوریتم ژنتیاک اساتفاده    مساًلهبودن  Np-hardبا توجه به 

دسات  ه نتاایج زیار با   ، [2]های موجود در شد که براساس داده

 آمد.

 مساًلهسازی نتایج حاصل از بهینه -1جدول 

     ( )   ( )   ( )   ( )   ( ) 

0.02      6.2 0.69 0.65         

0.05      5.8 0.73 0.76         

0.08      5.6 0.78 0.79         

0.11       4.2 0.93 0.83         

0.14      4.5 0.84 0.95         

0.17      4.0 0.91 0.96         

هرچه میازان  ( 1ترین نتایج عبارتند از  )مهم، 1بر اساس جدول 

، مقدار نسابت درآماد باه    یابدافزایش می (  ریسک مطلوب )

شاود، کاه بیشاترین    ها ابتدا زیاد و سپس کام مای  پروژههزینه 

 ( )  بااا  ( )  ( 2)اساات.         مقادار مربااوط بااه  

منابع محدود در از تر استفاده همگنزیرا با  رابطه مستقیم دارد.

-میزان نسبت درآمد به هزینه نیز افرایش میهای مختلف دوره

رابطاه   ( )   و( )   باا معیارهاای    ( )  معیاار   (3. )یابد

ها است کاه  افزایش دامنه مجاز ریسک پروژهزیرا معکوس دارد. 

 شود.های نرم افزاری امری مطلوب محسوب نمیبرای پروژه

 . متراجع 6

[1] Miaa Martinsuo, Project Portfolio Management in practice and 

in context, International Journal of Project Management. (2010) 

794-803. 
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in: Adaptive and Natural Computing Algorithms, Heidelberg, 
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Abstract: Dramatic changes in both hospital structure and hospital size are going to take place during next 10 

years in Denmark. One important issue in this rebuilding is finding the economies of scale of the hospitals. Economies 

of scale have been investigating by different methods. The aim of this work is cost and efficiency analysis and 

estimating the scale economies of Danish hospitals by approximating a flexible cost function. A cross sectional data of 

hospitals in Denmark is utilized in this study that is for 2004. Only a few specialist hospitals, such as psychiatric and 

rehabilitation hospitals are excluded. The data consisted of register data on total operational costs and output values in 

terms of three DRG-categories. Preliminary results show moderate to significant economies of scale in Danish hospitals. 

 

Keywords: Efficiency Analysis, Economies of Scale, Stochastic Frontier Analysis, Cost Analysis 

                                                           
1
 Corresponding  Author 

1.  INTRODUCTION 

Cost analysis is one of the most important issues that 

policy analysts are concern about that for firms 

reconstructing.  Estimating the economies of scale plays 

an important role in effect of reconstructing in expenditure 

of organization. Baumol et al. (1982) discovered that scale 

economies were neither necessary nor sufficient for 

monopoly to be costly from productive organization. 

Economies of scale are associated with effect of 

proportional change in outputs on marginal cost. Scaling 

organizations up or down have different effect on 

expenditure and estimating the economies of scale has 

useful information for cost saving.   

There are two methodology that helps researcher to 

estimate cost function from parametric and nonparametric 

perspective which data envelopment analysis (DEA) and 

stochastic frontier analysis (SFA). The major 

characteristic of parametric approach is that it assumes an 

explicit functional form for cost function and frequently 

for the distribution of the inefficiency.  The issue of 

economies of scale has been largely used in different 

environment such as banking, water and electric industry, 

telecommunication industry and health care. 

2.  METHODOLOGY  

A.       Cost frontier 

Having some information about price of inputs or 

outputs allows us to do some a cost analysis. Particularly 

in case of input prices we can consider minimum cost as a 

function of input prices and outputs. Suppose we use input 

vector   to produce output vector 

 and  as a positive 

vector of input price so the cost frontier is a function 

. Let us 

introduce input requirement set here as 

  so with this notation we 

have . Notice that a cost 

function must be continues, non-negative, non-decreasing, 

concave and linear homogeneous in input price. 

B.   Stochastic frontier analysis (SFA) 

In SFA we usually assume a specific functional 

form for production function (cost function in this study) 
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and estimate parameters of this functional form. On the 

other hand deviation from efficiency frontier is supposed 

due to two terms, error term and inefficiency term as 

follows  Where  is functional 

form and  is parameter vector which has to be estimated. 

 is error term and we usually suppose that error term 

follows normal distribution so it can be positive or 

negative and  is inefficiency term and we usually suppose 

that it follows half normal or truncated normal distribution 

so it cannot be negative. 

In case of cost function, stochastic frontier looks 

like   where the is total cost,  

is output level and  is input price. Quadratic functional 

form as a second order Taylor approximation is a flexible 

functional form that it is used in this analysis.  

3. Preliminary results 

Preliminary results show moderate to significant 

economies of scale in Danish hospitals. We compute all 

the scale elasticity and economies of scale are found in the 

estimation that shows the technology has increasing return 

to scale property. 

3.  REFERENCES 
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* 

بندی واحدهای بر رویکردهای چندمعیاره برای رتبهاصالحی   

 ای با استفاده از آنالیز رویه DEAکارا در مدل  
  taher_farhad@yahoo.com،، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خویکارشناسی ارشد ریاضی کاربردی،†فرهاد طاهر

ها را معموال به دو گروه اساسی کارا و ناکارا تقسیم می کنند. نمره کارایی واحدهای  DMUمدلهای تحلیل پوششی داده ها  چکیده:

طور دقیق نمی توان رتبه بندی کرد. با اینکه چندین مدل ناکارا اجازه رتبه بندی می دهند اما واحدهای کارا را بخاطر کارایی بیشتر ب

ی حاظر دو مدل اصلی را برای رتبه بندی واحد های کارا در تحلیل پوششی  های کارا وجود دارد، مقالهبه بندی واحدفرمول برای رت

مه ریزی آرمانی و فرایند تحلیلی دهد.که آنها بر اساس تکنیک های تصمیم گیری معیارهای چندگانه، برنا ارائه می (DEA) داده ها 

 سلسله مراتب هستند.

نخستین این مدلها استفاده می کند روش برنامه ریزی آرمانی که مجموع انحرافات نامطلوب را و یا حدکثر انحراف نامطلوب را از مرز 

ارا  است و با توجه به اینکه هریک از کارا به حداقل می رساند. روش دوم مدل فرایند تحلیلی سلسله مراتب برای رتبه بندی واحدهای ک

 را برطرف خواهیم کرد. های مدلاین ی مشکالت ا باشد در این مقاله بر اساس تحلیل رویه های مذکور دارای مشکالتی می مدل

 مراتب، تحلیل رویه ایتجزیه و تحلیل پوششی داده ها ، کارایی ، ابر کارایی ، برنامه ریزی آرمانی، فرایند تحلیلی سلسله کلمات کلیدی:

                                                           

 
14191414191تلفن تماس:  – 111پالك  -فرهاد طاهر، خوی، بلوار مطهری، کوچه سیدلر †  

 

 مقدمه .1

یک ابزار برای ارزیابی  (DEA)تجزیه و تحلیل پوششی داده ها 

و اندازه گیری کارایی از یک مجموعه از واحدهای تصمیم گیری 

(DMU) ها است که شامل مصرف چند ورودی و تولید چند

خروجی می باشد. نمره کارایی که یکی از اطالعات اصلی داده 

است نشان دهنده کارایی تغییر  DEAی مدل  شده بوسیله

چندین ورودی به خروجی های متعدد است. در حالت معمول، 

ورودی باال نمره کارایی منفی و در مقابل خروجی باال نمره 

 مثبت را به دنبال دارد.

هارا به دو گروه کارا و ناکارا تقسیم  DEA  ،DMUهای  مدل

 کنند. می

ی  واحدهای کارا آنهایی هستند که در مرز کارایی بوسیله

اند. واحدهای ناکارا را می توان به  تخمین زده شده  DEAمدل

راحتی با توجه به نمره کارایشان رتبه بندی کرد. واحدهای کارا 

یرا نمره ، زDEAنمی توانند رتبه بندی شوند بوسیله مدل 

 در صد می باشند. 111کارایشان برابر 

 ها  داده پوششی های تحلیل مدل .2

 شود.  تابع تولید بر اساس مشاهدات تخمین زده می

ها ساخته ها یک مرزی توسط داده داده پوششی در روش تحلیل

 شود. شود و تحلیل پوششی توسط آن مرز انجام می می

 گردد: تعریف کارایی بر میها به  داده پوششی اساس کار تحلیل

 شود. در اقتصاد کارایی بصورت ورودی/خروجی تعریف می

باشد را در نظر  عنصر می nها که شامل   DMUمجموعه ای از

  rورودی و mشیوند توسیط    ها ارزیابی میی   DMUمی گیریم.

.    و     خروجییی بییه ترتیییب بییا ارزش ورودی و خروجییی  

ها  های خروجی تواند به عنوان مجموع وزنمی  DMUqکارایی

 های ها با انعکاس اهمیت وزن های ورودی بر مجموع وزنتقسیم 

 .باشد.  و        ها  ها/خروجی تک ورودی تک

بندی  های انتخاب شده برای رتبه ای از مدل چکیده .3

DMU ها 

برای واحدهای کارا به یک   CCRهای نمره کارایی در مدل

محدود است و برای واحدهای ناکارا آن بیشتر از یک است. 

  CCRی مدل تعداد واحدهای کارای شناسایی شده به وسیله

ها ازیک  DMU تواند نسبتاً باال باشد که این به تعداد کل می

ها ازطرف دیگر بستگی دارد.  ها و خروجی طرف و تعداد ورودی

  ی واحدهای کارا نمره کارایی یکسان همه مسئله این است که

دارند. در بسیاری از موارد ممکن است داشتن یک ابزار    =  1

های کارا مهم باشد. به همین  DMU بندی برای تنوع و رتبه

بندی واحدهای کارا  های زیادی برای طبقه دلیل است که مدل

تر توسط چندین محقق در  براساس مفاهیم منطقی  DEAدر 

ها به  الهای اخیر ارائه شده است. مهمترین طبقه از این مدلس

نشان داده شده است.   DEAهای ابرکارایی مدل ی مدل وسیله
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 ای از ها واحد تحت ارزیابی را از مجموعه این دسته از مدل

DMU کند و فاصله آن را از مرز جدید کارایی  ها حذف می

ارایی واحدهای ناکارا ی ک گیرد. در مدل ابرکارایی نمره اندازه می

ها و بیشتر  ماند. )کمتر از یک برای ورودی بدون تغییر باقی می

ی کارایی واحدهای کارا ممکن  ها( اما نمره از یک برای خروجی

توانند با  تر( از یک شود. واحدهای کارا می است باالتر )پایین

بندی شوند. در این  توجه به نمره ابرکارایشان به سادگی رتبه

مقاله ما دو مدل ابرکارایی مدل اندرسن و پیترسن و مدل 

ها   DMUبندی تن و دو مدل دیگر برای رتبه  SBMابر

 کنیم. مبتنی بر اصول مختلف را بررسی می

و  هاDMUبندی  های چندمعیاره برای رتبه مدل .4

 ای تحلیل رویه

و چندمعیاره دارای چندین ویژگی   DEAها، دو گروه از مدل

ها  DMUها )معموالً ای از گزینه . آنها مجموعهمشترك هستند

ی معیارهای  شوند( را به وسیله نامیده می  DEAهای در مدل

های  کنند. مدل مختلف )تابع هدف، ورودی/خروجی( ارزیابی می

DEA ای از  مرز کارایی و شکل آنها را با توجه به مجموعه

از   DMUی اضافه یا حذف یک واحدهای ارزیابی به وسیله

 زنند. مجموعه تصمیم تخمین می

تواند تغییر کند و با توجه به مرز جدید کارایی،  مرز کارایی می

تواند بیش از حد تغییر کند. البته  ها می  DMUنمرات کارایی

ها نیست   DMUبندی رتبه  DEAهای  هدف اصلی از مدل

کند مرز کارایی، شناسایی واحدهای کارا و ناکارا و  اما برآورد می

ها را  ها و یا خروجی برای واحدهای ناکارا چگونگی بهبود ورودی

کند. وزن معیار به منظور رسیدن به کارایی را مشخص می

قابل تغییر هستند. در  DEAهای  ها( مدل ها/خروجی )ورودی

ها )و یا  ه معموالً با استفاده از وزنهای چندمعیار مقابل مدل

ها یا انتخاب  بندی گزینه اطالعات دیگر( از معیارها برای رتبه

براساس   MCDMهای کنند. روش یک گزینه استفاده می

متفاوت هستند هدف ما دو  بسیاری از رویکردها کامالً

های کارا در  DMUبندی برای رتبه  MCDMرویکرد

 باشد. می   DEAهای  مدل

ریییزی آرمییانی اسییت کییه روش، بطییور    نخسییت روش برنامییه 

ریزی خطی چندمعیاره  مورد استفاده قیرار   ای در برنامه گسترده

گییری   است کیه ییک روش تصیمیم     AHPگرفته، و دوم مدل

عمییومی اسییت کییه بییرای تجزیییه و تحلیییل مسییائل پی یییده   

ها میورد اسیتفاده    گیری معموالً با تعداد محدود از گزینه تصمیم

 گیرد. ر میقرا

( و چانگ و گو 1411ای توسط بسنت اتال ) عبارت تحلیل رویه

 ( مطرح شد و گسترش یافت آنها این موضوع را به مدل 1441)

CCR .پیوند دادند 

بعدی، رویه عبارت است از  nبرای یک چندوجهی در فضای 

 بعد.  n-1درجه آزادی دارد یعنی رویی با  1رویی که 

هایی  ی یک چند وجهی ابرصفحهبعدی برا n-1های  رویه

ای بین  ای رابطه هستند، که ساختار خطی دارند. تحلیل رویه

ای  کند، یعنی تحلیل رویه نقطه نظر هندسی و جبری ایجاد می

های  DMUمتناظر برای  PPSهای هندسی و  رابطه بین مدل

ای با  کند. به عبارت دیگر تحلیل رویه مورد نظر را بیان می

 متناظر سر و PPSی مورد نظر و DMUبرای ی شدنی  ناحیه

 کار دارد.

 . نتـایج 5

های  و روش DEAهای  این مقاله به بحث درباره مدل

چندمعیاره اختصاص داده شده است. مرزهای کارای ضعیف 

مشکالتی را در ارزیابی واحدهای تصمیم گیرنده به وجود 

شوند  آورند. به عبارت دیگر وجود چنین مرزهایی باعث می می

ها به طور دقیق به دست نیاید. در نتیجه برای  که مقادیر کارایی

ها الزم  مراحل ارزیابی کاراییبرطرف کردن تأثیر این مرزها در 

ای اطالعاتی درباره  است که این مرزها اصالح شوند. آنالیز رویه

کند.  سازند فراهم می هایی که مرزهای ضعیف را می ابرصفحه

کنند که این مرزها را طوری  این اطالعات به ما کمک می

حرکت دهیم که مقدار کارایی دقیق تمام واحدهای 

گیرنده ضعیف یا  ه، واحدهای تصمیمگیرنده، بویژ تصمیم

شوند، بدست ای که با آنها مقایسه می گیرنده واحدهای تصمیم

 آید.
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زیه بندرز با استفاده از الگوریتم تجبرق  یهاروگاهین تیتوسعه ظرف یاضیر یزیرمدل برنامه حل ،مقاله نیا یهدف اصل چکیده:

به راحتی قابل حل  یرخطیاز آنجا که مسائل غ اما ،است یخطریغ یزیرمساله به صورت برنامه نیا یسازمدل تی. ماهباشدمی

 ،مسالهکردن  ی. پس از خطشده است لیتبد یخط یزیررا به برنامه لهمسا نیا یسازمدل یهاکی، با استفاده از تکنباشندنمی

 هیتجز تمیمشکل از روش الگور نیحل ا باشد که به منظورنسبتا زیاد می بزرگ یهامساله در سایزاین زمان حل  همچنان

داده شده است، زمان حل مساله نسبت  بندرز هیتجز تمیالگوربا تغییراتی که در مراحل  ،عالوه بر این. بندرز استفاده شده است

 CPLEXنسبت به دهد که الگوریتم پیشنهادی نه تنها نتایج بدست آمده نشان می به قبل کاهش داشته است به طوری که

 آورد.را در مدت زمان کمتری بدست می بهینه دهد بلکه نسبت به الگوریتم تجزیه بندرز ابتدایی نیز جوابجواب بهتری می

 (Large scale systems)هــای مقیـاس بـزرگ سیستم ریزی توسعه ظرفیت، الگوریتم تجزیه بندرز،برنامه :کلیدیکلمات 

                                                           

 *ارائه دهنده

 نویسنده مسئول  **

 

  مقدمه .1

ها این سوالپاسخ به  یدرپ یروگاهین تیتوسعه ظرف یزیربرنامه

را، در چه زمانی، بـه چـه مقـدار و در    باشد که چه نیروگاهی می

های بعد را اضای سالتق شبکه بتواندتا  گردداحداث  هاکدام گره

توانسـته اسـت    گذشته دههچندین مساله در  نی. انیز ارضا کند

 . ]2-1[را به خود جلب کند نیاز محقق یاریتوجه بس که

 ،یروگـاه ین تیـ توسـعه ظرف  یزیـ ربرنامـه مسـاله   یاصل تیماه

 شیمسـاله افـزا   همچنـین، . ]3[باشـد مـی  یخطریغ یزیرهبرنام

 تیتوسعه ظرف یزیرمساله برنامههمانند  خطوط انتقال تیظرف

 یدگیـ چیپ و ]4[ برخوردار اسـت  یا ژهیو تیاز اهم ،یروگاهین

به اندازه مسـاله   بایخطوط انتقال تقر تیظرف شیحل مساله افزا

دو  نیـ ادغام ابا باشد و یم یروگاهین تیتوسعه ظرف یزیربرنامه

 یزیـ رو برنامـه  یمشوتر مینزدیک یواقع به شرایطمساله گرچه 

حـل   یدگیـ چیپ گـر یاز طـرف د  یداشت، ول میخواه یترقیدق

ـ . از ایابـد یمـ  شیبه شـدت افـزا  به علت این ادغام مدل  رو،  نی

دو مسـاله را مـورد    نیـ از ا یکیمطالعات انجام شده تنها  شتریب

در  گریکـد یدو مساله را بـر   نیا ریتاثاکثرا و  اندهقرار داد یبررس

 .]6-5[رندیگینظر نم

مانند شـاخه و   یحل متعدد یهاروش ر،یطول چند سال اخ در

اند که افتهیبندرز ابداع و توسعه  هیو تجز کیستیوریکرانه، متاه

مناسـب   یرا در مـدت زمـان   دهیـ چیپ یاضیر ریزیمسائل برنامه

 یهـا و توسعه برنامـه  وتریبا اختراع کامپ نیکنند. همچنیحل م

زمان حـل   ،یاضیر یزیرحل مسائل برنامهبه منظور  یوتریکامپ

برخـی از مطالعـات   رو،  نیاست. از ا افتهیمسائل کاهش  نگونهیا

را بـا مسـاله    یروگـاه ین تیـ توسـعه ظرف  یزیرمساله برنامه نیز

 نیـ ا در. ]9-7[انـد خطوط انتقـال ادغـام کـرده    تیظرف شیافزا

 .اندادغام شده گریکدیدو مساله با  نیا ز،یمقاله ن
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-فرمول برنامه قیتوانند از طریم یاز مسائل واقع یادیتعداد ز

که ما قصد حل  یشوند، اما زمان یسازمدل حیعدد صح یزیر

 یکی. میشویمواجه م یبا مشکالت م،یرا دار دهیچیمسائل پ نیا

تعداد  شیباشد که با افزایمبدین صورت مشکالت  نیاز ا

شده و  اشغالحافظه  زانیمساله، هم م یهاتیو محدود رهایمتغ

. ابدییم شیحل مدل به شدت افزا یبرا ازیهم زمان حل مورد ن

بندرز استفاده  هیمشکل ما از روش تجز نیفائق آمدن بر ا یبرا

 . ایمکرده

ارائه شده است و  ]11[ 1962بار در سال  نیروش اول نیا

 مختلفی یهانهیو در زم یمتعدد قاتیآن توسط تحق ییکارا

ایده اصلی روش تجزیه بندرز، تقسیم مدل اولیه . ارائه شده است

-باشد تا از طریق حل این مسالههای کوچکتر میبه زیرمساله

های کوچکتر بتوان جواب مساله را در مدت زمان کمتری 

ن، مزیت دیگری که این الگوریتم نسبت عالوه بر ای بدست آورد.

-میبعد این از های هیوریستیک و متاهیوریستک دارد به روش

-تضمین میجواب بهینه را رسیدن به باشد که این الگوریتم 

 . کند

 ( نشان داده شده است،1که در شکل ) یشنهادیپ تمیالگور در

 feasibility) بودن یشدن بررسی :مسالهریمساله به دو ز

check)   ینگیبه بررسیو (optimality check) شده  لیتبد

 عنوان تحتبودن  یشدن بررسی رمسالهیز در این مقاله،. است

. نامگذاری شده است  PSP (primal sub-problem)مسالهریز

اول پس از  مرحلهباشد. در یم مرحلهشامل دو  PSP مساله ریز

 RMP  (restricted master problem)ه از مسال یجواب نکهیا

تقاضا در  ایکند که آیم یابیارز PSP مسالهریبدست آمد، ز

برش  کی. اگر تقاضا ارضا نشود ریخ ایشبکه ارضا شده است 

شود. یاضافه م RMP به مساله  (feasibility cut)بودن یشدن

 تیظرف یهاتیتقاضا به علت محدود یعدم ارضا نیمعموال ا

خط  کیدوم،  مرحلهرو، در  نیباشد. از ایخطوط انتقال م

 تیبرق با محدود انیعبور جر یکه برا یانتقال به خطوط

گردد و یباشند اضافه میمواجه م  (congestion lines) تیظرف

شود. به یداده م PSP مساله ریبه ز بار دیگر یدیجواب جد

 تمیالگور ،ینشدن یدر صورت داشتن جواب گر،یعبارت د

کند که با توجه یرا محاسبه م PSP مساله ریدوبار ز یشنهادیپ

جواب به روز شده جواب  ادیبه مطالب ذکر شده، به احتمال ز

  .باشدیم یشدن

دهد که الگـوریتم پیشـنهادی بـرای    نتایج بدست آمده نشان می

از  تـر سـریع درصـد   21د گـره( حـدو   25مسائل سـایز بـزرگ )  

دن بـه  یبرای رس درصد زمان کمتر 45الگوریتم بندرز ابتدایی و 

 .نیاز دارد CPLEXبا  سهیدر مقا جواب بهینه

 الگوریتم پیشنهادی. 1شکل 
 . مـراجع 6

[1] P. Massȇ and R. Gibrat, “Application of linear programming to 

investments in the electric power industry,” Manage. Sci., vol. 

3, no. 2, pp. 149-166, Jan. 1957. 

[2]     H. Shakouri G., M. Rastad, and J. Nazarzadeh, “A hybrid 

nonlinear model for the annual maximum simultaneous electric 

power demand,” IEEE Trans. Power Syst., vol. 21, no. 3, pp. 

1069-1078, Aug. 2006. 

[3]     S. Pokharel and K. Ponnambalam, “Investment plannig for 

electricity generation expansion,” Int. J. Energ. Res., vol. 21, 

no. 2, pp. 185-197, Feb. 1997. 

[4]     G. Latorre, R. D. Cruz, J. M. Areiza, and A. Villegas, 

“Classification of publications and models on transmission 

expansion planning,” IEEE Trans. Power Syst., vol. 18, no. 2, 

pp. 938-946, May. 2003. 

[5]     O. B. Tor, A. N. Guven, and M. Shahidehpour, “Congestion-

driven transmission planning considering the impact of 

generator expansion,” IEEE Trans. Power Syst., vol. 32, no. 2, 

pp. 781-789, May. 2008. 

[6]     H. Tekiner, D. W. Coit, and F. A. Felder, “Multi-period multi-

objective electricity generation expansion planning problem 

with Monte-Carlo simulation,” Electr. Pow. Syst. Res., vol. 80, 

no. 12, pp. 1394-1405, Dec. 2010. 

[7]     Y. Feng and S. M. Ryan, “Scenario construction and 

reduction applied to stochastic power generation expansion 

planning,” Comput. Oper. Res., vol. 40, no. 1, pp. 9-23, Jan. 

2013. 

[8]     J. Choi, T. D. Mount, and  R. J. Thomas, “Transmission 

expansion planning using contingency criteria,” IEEE Trans. 

Power Syst., vol. 22, no. 4, pp. 2249-2261, Nov. 2007. 

[9]     J. Sirikum, A. Techanitisawad, and V. Kachitvichyanukul, “A 

new efficient GA-Benders' decomposition method: for power 

generation expansion planning with emission controls,” IEEE 

Trans. Power Syst., vol. 22, no. 3, pp. 1092-1100, Aug. 2007. 

[10] J. F. Benders, “Partitioning procedures for solving mixed-

variables programming problems,” Numer. Math., vol. 4, no.1, 

pp. 238-252, 1962. 

PSP هلاسم ریز لح

0> فده عبات

 هلاسم ریز لح

ریخ

یندش شرب کی دیلوت

هلب

یگنیهب شرب دیلوت

 هب لاقتنا طوطخ ندرک هفاضا
کیفارت یاراد لاقتنا طوطخ

 PSP هلاسم ریز هرابود لح
هدش زور هب یاه باوج اب

0>فده عبات
 یرگید یندش شرب

هلبدینک دیلوت

 ارگمه

RMP هلاسم لح

عورش

هیلوا باوج دیلوت

متیروگلا نایاپ

نییاپ دح یناسر زور هب

هلب

ریخ

 رد الاب دح یناسر زور هب
رتهب یباوج نتشاد تروص

ریخ

409

http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=p_Authors:.QT.Cruz,%20R.D..QT.&searchWithin=p_Author_Ids:38150234000&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=p_Authors:.QT.Areiza,%20J.M..QT.&searchWithin=p_Author_Ids:38026967700&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=p_Authors:.QT.Villegas,%20A..QT.&searchWithin=p_Author_Ids:38138971100&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=p_Authors:.QT.Villegas,%20A..QT.&searchWithin=p_Author_Ids:38138971100&newsearch=true


 
 

 1 
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Abstract: This paper presents a mixed integer linear programming model for integrated strategic and 

tactical supply chain planning. The main objective of the model is to minimize sum of provision, 

location, production, transportation, holding and backorder costs for a decision maker that controls 

over the supply chain and undertakes to satisfy demand of final customers. In addition to integrated 

location-allocation decisions in planning horizon, the model determines order plan of multi raw 

materials to select their potential suppliers and allocate their orders for each period. For improving 

solution procedure, we propose a primal decomposition method based on Benders’ Decomposition 

algorithm. Finally, two practical instances are evaluated to validate the model and solution procedure. 

Keywords: supply chain management, location-allocation problem, supplier selection, network 

design, mixed integer linear programming, Benders’ decomposition. 
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1.  INTRODUCTION 

Recently, Operational Research becomes increasingly 

important to develop supply chain management [1]. In 

addition to facility location importance for supply chain 

network design, other operational fields such as 

procurement, production, inventory, distribution and 

routing are significant to manage supply chain activities 

[2],[3]. In literature of supply chain planning, levels of 

decision making are classified as strategic, tactical and 

operational which depend on their impact on throughout 

supply chain [4]. Integration and coordination of these 

decision levels and functional practices cause remarkable 

improvement in overall supply chain performance [5],[6]. 

      In this paper, multi echelon supply chain includes 

potential suppliers with partial capacity requirement for 

each raw material (part), manufacturing facilities (plants) 

with given technical requirement to multiple raw materials 

(parts), distribution centers (DC) with multiple possible 

locations, and customers with deterministic demand. Also, 

all the suppliers and manufacturing facilities and 

distribution centers have certain capacity to operate their 

duties. In next section, we model mathematically the 

integrated supply chain as mixed integer linear 

programming.       

2.  FORMULATION OF THE MODEL 

We assume each plant must be supplied by only a 

supplier for each part. The plants also cannot hold 

inventory for both the parts and final products. Indices, 

parameters and variable are defined as follow: 

Indices 

i      index for suppliers 

j      index for plants 

k      index for DCs  

l      index for customers 

r      index for parts 

t       index for time periods 

Parameters 

CSi   supplier selection fixed cost for a supplier i   

CaSi   total unit capacity of a supplier i 

CTSijr  transportation cost of a unit of part r from supplier i to plant j 

COij   fixed order cost for a plant j to a supplier i 

CaRir  capacity requirement of a part r in supplier i  

CPj   cost of production of a unit product at plant j 

CaPj  production capacity of a plant j 

CTPjk   transportation cost of a unit of the product from plant j to DC k 

CLk   location fixed cost of an alternative DC k 

CaEk    capacity of products exchanged by a DC k  

CEk   cost of a unit of products exchanged by a DC k 

CaHk  capacity of products held by a DC k 

CHk   holding cost of a unit of product per a period time at DC k 

CBk   backorder cost of a unit of product per a period time at DC k 

CTDkl  transportation cost of a unit of the product from DC k to customer l 

Dlt   customer’s demand j at time period t 

Decision variables 

Sij   1 if supplier i selected by plant j; 0 otherwise 

PSijr  1 if part r supplied by supplier i for plant j; 0 otherwise 

Oijrt  1 if the part r ordered by plant j to supplier i at time period t; 0 otherwise 

Xijrt  quantity of part r transferred from supplier i to plant j at time period t 

Pjkt  quantity of product transferred from plant j to DC k at time period t 

Lk  1 if DC k located; 0 otherwise  

Yklt  quantity of product exchanged by DC k to customer l at time period t 

Ikt   inventory of DC k at time period t 

Bkt  backorder of DC k at time period t 

Objective function 

i ij ij ijrt ijr ijrt k k

i, j i, j,t i, j,r,t k

Min  CS .S CO .O CTS .X   CL .L     

 j jk jkt kl k klt

j,k,t k,l,t

CP CTP .P (CTD )CE .Y                 

k kt k kt

k,t k,t

CH .I CB .B  
                                                (1) 

Subject to 
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ijr ij

r

PS S                                                   i, j            (2)  

ijr

i

PS 1                                                      j, r                     (3) 

ijrt ijr

t

O T.PS i, j,r                                                            (4) 

ijrt j ijrt X CaP  .O                                              i, j,r, t               (5) 

ir ijrt i

j,r

CaR .X CaS                                      i, t                    (6) 

jkt ijrt

k i

P X                                             j, r, t                  (7) 

kt kt klt jkt kt 1 kt 1

l j

I B Y P I B           k, t       
           (8) 

kt kt k                       I B CaH                             k, t                   (9) 

klt lt

k

Y D                                                     l, t  
               (10)      

klt k k

l

Y CaE .L                                            k, t    
             (11) 

 ij ijrt ijrt kS ,PS , O , L 0,1ò                                                   (12) 

ijrt jkt klt kt ktX , P , Y , I , B 0                                              (13) 

3.  SOLUTION PROCEDURE 

 The model is mix integer linear programming that 

becomes easily linear programming with fixed integer 

variables. For this type of model, reference [7] presents 

suitable solution method as Benders’ Decomposition 

algorithm. References [8],[9] proposed more efficient 

procedure for solution of location-allocation problems as 

primal decomposition integrating Benders decomposition 

with dual decomposition (Lagrangian relaxation). 

 Here, we decompose the original problem into two 

discrete problems as master problem for complicated part 

of the model and sub-problem for simple part. The master 

problem solves to obtain complicated variable and lower 

bound of total cost then they are fixed in sub-problem to 

obtain other variables and upper bound of original 

objective function. The master problem is formulated as 

follow: 

Indices of the algorithm 

iter iteration   index of overall iterations 

h H      index of iterations that sub-problem is feasible ( H iteration ) 

p P
  

index of iterations that sub-problem is infeasible ( P iteration ) 

Parameters 

h
ijrtλ   dual value of constraint (5) obtained by solving at iteration h 

h
kμ   dual value of constraint (11) obtained by solving at 

iteration h 

subZ       optimal value of objective function for sub-problem  

Formulation of master problem 

i ij ij ijt k k

i, j i, j,t k

Min  CS .S CO .FO   CL .L     
               (14) 

Subject to constraints [2]-[4], [12] and 

   h h h h h
ijrt j isu jrt ijrt k k k k

i, j,r,t k

bα Z λ CaP   O O. μ CaE L L  .     
     h                                                             

(15) 

 
p p p p

k k ijrt ijrt

k k ijrt ijrt

k:L 0 k:L 1 i, j,r,t:O 0 i, j,r,t:O 1

L (1 L ) O 1 O

   

       

1                              p                                                     (16) 

 If Zsub becomes equal to α at a iteration, objective 

function of master problem will be original objective 

function. Thus, global solution is the solutions obtained by 

solving the master and sub-problem at the last iteration. 

4.  EXPERIMENTAL EVALUATION 

 To validate the model, a practical example, includes 6 

alternative suppliers, 4 plants, 10 potential DCs, 20 

customers, 5 time periods and 3 parts, is formulated in the 

GAMS 23.5. In turn, the mentioned algorithm is 

implemented for the instance by recalling the CPLEX
®
 

Solver version 12.2, and run on Core(TM) i7 1.60GHz 

CPU and 4GB RAM. The algorithm converges after 3 

seconds. For large scale, a problem, contains 50 optional 

suppliers, 10 plants, 40 potential DSs, 100 customers, 24 

time periods and 8 parts, is generated and solved by 

running the algorithm for about 5 hours. 

5.  CONCLUSION 

 An integrated model for supply chain is useful to 

determine simultaneously different decisions such as 

supplier selection, order allocation, production allocation, 

facility location, inventory and backorder sizing and 

customer allocation which impact together. The proposed 

decomposition can be applied for large scale problems 

with appropriate time of solution. For future research, we 

suggest using of stochastic programming for probable 

factors. In addition, two-stage method can be adopted well 

on the proposed decomposition procedure. 
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Abstract: This paper presents an operational model for distribution of perishable products in fresh agri-food 

supply chain. The objective of the model is to maximize the profit of a fresh vegetable distributor in the harvest 

season. The model is a location-allocation problem taking into account complex postharvest behavior of fresh 

agri-foods. We focus on freshness and ripeness as two important qualities that are changeable during 

transportation and storage. Loss functions are introduced to quantitate their variations that impact on profitability. 

The planning model is formulated mathematically as mixed integer linear programming for dispatching from 

segregating facilities to customers. Finally, validation of the model is implemented for a domestic distributor of 
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1. INTRODUCTION 

 The supply chain of agricultural food products becomes 

currently important due to renewed public attention for 

food security. But agri-food supply chain is different from 

other supply chain for planning in regard to complex 

factors such as food quality and safety [1]. These issues 

are more difficult for perishable products that have 

biological postharvest behavior [2]. The significant 

characteristic is the continuous change in quality of fresh 

crops throughout the entire supply chain while they are 

delivered to the points of final consumption [3], [4]. The 

freshness and ripeness are two qualitative attributes of 

fresh produce that have the changeable attitude during 

their shelf life [5]. The consumers prefer more suitable 

quality of the shipments that their price is determine by 

fair pricing at the time of sale [6].  

2. QUANTIFICATION OF QUALITY  

2.1. Loss function associated with ripeness 

 The maturity of fresh crops after harvest depends on 

their initial ripeness and the time and temperature 

throughout the supply chain [7]. Reference [8] represents a 

formulation for estimation of development of maturity as 

follow: 
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            (1) 

 The consumers have acceptable limits for maturity of 

the crops and also an ideal ripeness. Thus, price of the 

products is zero at the bounds and peak value in own 

market at ideal level. We assume the reduction in price is 

linear due to unsuitability of maturity (color). This loss 

function is represented in Fig. 1. 

2.1. Loss function associated with freshness 

 The decay of fresh crops starts immediately after 

harvest time. The freshness is important at the fresh 

market, but not in the raw material market. Thus, the price 

paid by retailers is the highest value at harvest date, and 

zero at end of the shelf life. Reference [9] represents this 

reduction as linear. But its slope depends on initial 

maturity that affects the shelf life [10]. Fig. 1 shows the 

loss function of freshness for a certain initial ripeness. 

The best 

market price

Acceptable interval 

of ripeness

Color (in Hue)Ideal ripeness

Value

Value

Time (in days)
Harvest 

date
Shelf life

The best 

market price

 
Fig. 1. Loss function for unsuitability of maturity and freshness 

3. DEVELOPMENT OF MODEL 

Decision variables: 

htijqSW    Quantity of crops harvested in time h with initial quality 

q and shipped from facility i to warehouse j at time t 

htilqSC    Quantity of crops harvested in time h with initial quality 

q and shipped from facility i to customer l at time t 

htimqSP    Quantity of crops harvested in time h with initial quality 

q and shipped from facility i to plant m at time t 

htjlqWC   Quantity of crops harvested in time h with initial quality 

q and shipped from warehouse j to customer l at time t 

htjmqWP   Quantity of crops harvested in time h with initial quality 

q and shipped from warehouse j to plant m at time t 

tiqDS     Quantity of crops harvested in time t=h with initial 

quality q and removed from facility i  

htjqInW    Inventory of crops harvested in time h with initial 

quality q, stored in warehouse j at time t 

jW     Equal to 1 if warehouse j located, otherwise 0 

Objective function: 

Max  Price C SC WC PriceP . SP WPlt htilq htjlq mt htimp htjmq

lt hiq hjq mt hiq hjq

   
   
     
   
   
   

     

hiq

hiq

Dcost DS ij htijq im htimq

htijq htimq

CostSW .SW CostSP .SP      

revenue of sale: 
 

transportation and disposal cost: 
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Constraints: 

1 2 3ht ijq ht imp ht ilq hiq ihq ih
j m l

SSW P SC DS Per .P     

1 2 3  , ,  ,   ,  , ij im ilh i q t h TimeSW t h TimeSP t h TimeSC         (3) 

htijq j

htiq

                         ,SW M.W   j h                         (4) 

  54htjq htijq ht jlq ht jmqh t-1 jq

i l m

InW InW SW WC WP     

4 5, , , ,    ,      jl jmh j q t t t TimeWC t t TimeWP                       (5) 

 

                     ,htilq htjlq lt

hiq hjq

SC WC D l t                        (6) 

                                      ,htjq j

hq

In W Ca W   j t                     (7) 

              ,mhtimq htjmq

hiq hjq

SP WP CaP m t                       (8) 

4. PRACTICAL INSTANCE 

 The model is adopted for a domestic distributor of 

tomato in Iran. We assume segregating implements as 

presented in reference [10]. The base case problem is 

shown in Fig. 3. 

 We modeled the problem with the help of the GAMS 

23.5 modeling language associated with CPLEX
®
 Solver 

version 12.2. The results shows about 50% of the crops 

are transited from warehouses and all of them are located. 

These results imply the warehouses aid to achieve suitable 

maturity for the consumers and earn more revenue.  

Food Mart
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1 Day

1 Day

1 Day
1 Day

1 Day

1 Day

2 Day 2 Day

2 DayFood Mart

Supplier

Customer

Warehouse

Plant

Conventional 

Symbols

  
Fig. 3. Area of the base case problem 

5. CONCLUSION AND FUTURE RESEARCH 

 We take into account the changing of quality in the 

proposed model. As shown in Table 2, 42% of sold 

products to retailers and 73% of sold products to 

processor plants have the initial qualities that are out of 

their acceptable interval of quality. Thus, their ripeness 

achieves suitable level at the time of sale through 

development of maturity. In addition, the model applies 

coordination of the raw material market in fresh agri-food 

supply chain as a potential buyer. In results, about 46% of 

total productions are sold to processor plants. 

 We suggest stochastic programming modeling 

associated with demand and production that are 

intensively under uncertainty. Eventually, the modeling 

approach integrated with strategic decision is very useful 

especially supplier selection decisions. 
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1.  INTRODUCTION 

System reliability optimization is very important in the 

real world and substantial effort has been made during the 

last two decades to develop reliability criteria to measure 

the quality of generation, transmission, and distribution in 

composite systems [1]. 

The redundancy allocation problem (RAP) involves the 

simultaneous selection of components and a system-level 

design configuration that can collectively meet all design 

constraints in order to optimize some objective functions, 

such as system cost and/or reliability. In this problem, 

there are several types of different components with 

different levels of cost, reliability, weight, and other 

characteristics. Usually the RAP is evaluated by 

formulating non-linear integer optimization problems, 

which consider a singleobjective, such as maximizing 

system reliability [2]. So, the RAP is becoming an 

increasingly important tool in the initial stages of or prior 

to the planning, designing and control of systems. 

2.  LITERATURE REVIEW 

As the proposed problem is a major subject in industry 

for managers many researchers have focused on it and 

provided some new mathematical model and methods to 

solve it. Yeh and Hsieh [1] developed an artificial bee 

colony algorithm to solve reliability redundancy problem. 

Safaeiet. al., [3] proposed a hybrid meta-heuristic 

algorithm based on particle swarm algorithm using 

simulated annealing rules to more search as local. Another 

version of a bee colony algorithm has been extended by 

Gargand Sharma[4], who considered some nonlinear 

resource constraints and solved it in two phases. After all 

they claimed that their technique gives better solutions 

rather than other methods available in the literature. A 

hybrid cuckoo search and genetic algorithm has been 

proposed for reliability redundancy allocation problem by 

Kanagarajet. al., [5]. Their goal of this combination was to 

improve the balance between the exploration and 

exploitation ability. A hybrid multi-objective imperialist 

competitive algorithm has developed by Azizmohammadi 

et al., [6]. The reliability maximization of along with 

minimizing the cost and volume of the system 

simultaneously are considered in their objective function. 

3.  PROBLEM STATEMENT 

As the given problem is listed in optimization 

problems, many researchers have provided some different 

linear and nonlinear models to solve. The presented 

nonlinear model (1) with m separable linear constraints is 

followed by the represented model in Safaei et al., [3]. 

 

      ∏      

       

      
   

     

   

 

s.t. 

∑∑          

  

   

 

   

 

       

(1) 

4.  BBO DESCRIPTION 

Biogeography-based optimization algorithm (BBO) 

developed by Dan Simon in 2008 was strongly 

influencedby the equilibrium theory of island 

biogeography [7]. The basic concept of this theory comes 

from this fact that the changing retain the number of 

species on an island depends critically on the balance 

between the immigration of new species onto the island 

and the emigration of established species. 

The BBO works very similar to the genetic algorithm. 

For example, each habitat is considered as an individual 

and habitat suitability index (HSI) is being used as fitness 

function. The higher HIS, the better solution is. 

Implementation of the operators in BBO carries out based 
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this fact that low-HSI habitats accept new features from 

high-HSI habitats.Therefore, the migration operators, 

which are emigration and immigration, are used to 

improve and evolve a solution to optimization problems 

[6].The rates of the mentioned operators when there are S 

species in the habitat are given by: 

    (  
 

    

) (2) 

    (
 

    

) (3) 

The maximum immigration rate (I) occurs when island 

is empty and decreases as more species are added, and the 

maximum emigration rate (E) occurs when all possible 

species     are presented on the island [7]. 

A.  Representation 

The encoding scheme of habitats is a matrix form 

similar to the solution representation in [3]. In this 

method, some random real numbers provide habitats 

features. A sample is provided in Figure 2. 

 

 C1 C2 C3 C4 

SS1 2.444 2.717 0.380 2.740 

SS2 1.897 0.292 0.835 1.640 

SS3 2.872 2.894 0.472 2.911 

SS4 2.871 1.456 2.400 0.425 

SS5 1.265 2.747 2.376 2.878 

Figure 1:  Solution Representation 

 

B.  BBO Implementation 

The BBO algorithm is overall described in Figure 1. 

 
Figure 2:  Biogeography Based Optimization Algorithm 

5.  EXPERIMENTAL RESULTS 

A.  Data Generation 

In order to evaluate the performance of the proposed 

algorithm, we consider the well-known benchmark 

problems from the literature developed by Nakagawa and 

Miyazaki and have been used by many researchers. 

B.  Parameters Setting 

All meta-heuristics due to their randomness 

characteristics need to adjust the important parameters 

such that they can provide the performance. Generally, 

statistical methods have been applied for this aim. In this 

paper, after identifying the most important parameters, we 

use the RSM to tune them. Table 1 presents these 

parameters and their tuned value as long as lower bound 

and upper bound. The principal concept comes from 

Azizmohammadi et al., [6]. 

TABLE 1 

RSM-BASED TUNED VALUES FOR THE BBO ALGORITHM 

Parameters 
Lower 

Bound 

Upper 

Bound 
Best Value 

MaxIter 100 200 150 

NPop 40 60 50 

NKeep 0.1× NPop 0.15× NPop 0.15× NPop 

ΡMutation 0.05 0.1 0.1 

 

C.  Computational Results 

As the results of comparisons have been recently 

presented in Safaei et al., [3], we just provide the best 

value of some sample problems versus the proposed BBO 

algorithm in Table 2. 

 

TABLE 2 

SAMPLES OF TIMES ROMAN TYPE SIZES AND STYLES USED FOR 

FORMATTING A PES TECHNICAL WORK 

W BBO Results ISC Results 

190 0.96954 0.98642 

180 0.97732 0.98029 

170 0.97076 0.97076 

160 9.95572 0.95571 

6.  CONCLUSION 

The redundant reliability problem, as a well-known 

NP-Hard one, is considered in this paper and the BBO 

algorithm has been developed to solve it. Some 

benchmark problems have been used to evaluate the 

algorithm performance. The results show that the 

proposed BBO has good performance, although it cannot 

achieve better solution than the best of the literature. 
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1) Initialize a set of solutions 

2) While termination condition does not met, do 

2.1) Evaluate HSI for each solution 

2.2) Compute       for each solution 

2.3) Modify habitats based on         

2.4) Mutate based on probability 

2.5) Apply elitism to retain the best solutions from 

one generation to the next one 

3) End 
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1.  INTRODUCTION 

Facility location problem has been focused by many 

researchers all around the world for the years. Due to 

systems designing complexity cost of guarantee of product 

has increasing. Nowadays reliability concept is summoned 

to aid the scientists for solving facility location problems.  

This is a new approach in the facility location literature. 

The researchers have introduced some different models. In 

this type of modeling the objective function is to 

determine locations for facilities such that transportation 

cost is minimized and system reliability is maximized. 

One of the most important investigations which have 

proposed such environment is [1]. In this paper have been 

introduced some models to optimize aforementioned 

objective function. 

2.  PROBLEM FORMULATION 

The model which is proposed in this study is the same 

model was in [2]. This model is proposed the considered 

problem as a series/parallel system with some subsystem. 

Each subsystem has a number of components in the form 

of series, but all subsystems are parallel. The objective 

function of model has two criteria which are (1) and (2). 

           ∏    ∏ ∏     
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Where      as a decision variable accept zero and one. 

3.  DEA BACKGROUND 

In this paper we considered each solution as a DMU. In 

order to evaluate the DMUs, we considered both objective 

functions as inputs. Also we supposed that an identical 

output for all DMUs, which are equal to one, because the 

output could be the formed cells. As we want to minimize 

the inputs, therefore, we used input oriented of BCC 

model. In (3) we provided linear programming of 

proposed model with n DMUs. In this model, DMU is 

efficient if and only if      . 

      

          ∑             

 

   

 

          ∑           

 

   

  

          ∑      

 

   

  

                                         

(3) 

 

4.  IMPERIALIST COMPETITIVE ALGORITHM 

ICA is a new evolutionary algorithm for optimization, 

inspired by imperialistic competitive, introduced for the 

first time in [3]. Imperialism is the policy of extending the 

power and rule of a government beyond its own 

boundaries. The main steps are as follows: 

a) Initialize the empires 

b) Move the colonies toward their imperialist 

c) If a colony cost is lower than its empire cost then exchange 

their role 

d) Compute the total cost of all empires 

e) Pick the weakest colony from the weakest empire and give 

it to the empire that has the most likelihood to possess it 

f) If there is an empty empire eliminate it 
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g) Check the stopping criterion if no go to 2 else printout the 

best result 

5.  COMPUTATIONAL RESULTS 

A.  Parameters Setting 

In order to increase efficiency of algorithm and its 

performance in the highest level, we should identify the 

most important and influencing parameters. The important 

parameters of ICA, as literature, are listed in the first 

column of Table 1. 

 

TABLE 1 

PARAMETERS TUNING BY RSM METHOD 

 

Parameters Lower Bound Upper Bound Best Value 

Npop 100 300 217 

Nimp 4 10 7 

Pa 0.3 0.6 0.52 

Pc 0.2 0.5 0.45 

Pr 0.05 0.2 0.13 

 

After recognizing the most important parameters, now 

we should determine the value for each of them. For 

reaching this aim, we have applied response surface 

Method (RSM) as a statistical method. The RSM needs 

two items, lower bound and upper bound as input data. It 

can be seen in the second and third columns of Table 1. 

The last column contains best tuned values for each 

parameter. All of them set to their best value and then 

algorithm starts to run. We have also provided important 

factors and their special value for generating some 

experimental problem in Table 2. 

 

TABLE 2 

IMPORTANT FACTORS 

 

Factors Small Large 

Number of Subsystem (k) U(3, 7) U(10, 20) 

Number of Components 

(ni) 
U(4, 8) U(12,25) 

Reliability U(0.4, 0.9) U(0.4, 0.9) 

Cost U(20,  50) U(20,  50) 

 

Therefore we have generated 55 test problems for small 

size and 65 for large size. 

B.  Experimental Results 

The steps of proposed algorithm are coded in Matlab 

R2012b. All problems run on a PC Pentium5 with core i5 

processor, 4GBs physical memory and 7 operating system. 

For better evaluating we have applied a well-known 

criterion for bi-objective function: RAS. The results have 

been provided for small and large sizes separately. Table 3 

contains the mean and standard deviation of them. Table 4 

shows the CPU Time of algorithm in advance. 

 

TABLE 3 

RAS CRITERION FOR DEA BASED ICA 

 

Size Criteria Value 

Small 
Mean 0.933 

St. Dev. 0.012 

Large 
Mean 0.925 

St. Dev. 0.112 

 

TABLE 4 

CPU TIME CRITERION FOR DEA BASED ICA 

 

Size Criteria Value 

Small 
Mean 12.456 

St. Dev. 2.513 

Large 
Mean 438.34 

St. Dev. 23.485 

 

6.  CONCLUSION 

In this paper a model of reliability along with 

considering facility location problem has proposed. In 

model, layout of facilities is very important correspond to 

their reliability type. As the objective function had two 

criteria the DEA technique has been applied to identify the 

best solutions. In order to evaluate proposed algorithm 

efficiency we have generated some empirical test problem 

in two different sizes, small and large. RAS and CPU 

Time are the well-known criteria which we calculated their 

mean and standard deviation. 

Applying other decision making methods such as AHP, 

TOPSIS or Fuzzy Logic are best options to carry out 

future work. 
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 r.abdipour@yahoo.comمؤسسه آموزش عالی صنعتی فوالد، دانشجوی کارشناسی ارشد ،پور رابعه عبدی

 hhn@yazd.ac.ir، دانشگاه یزدعضو هیاًت علمی دانشکده فنی و مهندسی، حسن حسینی نسب

دنبال به وهاب میانه مطرح است  از مساله کالسیک  جدیدتخصیص به عنوان مدلی   هاب میانه  یابی مساله مکانچکیده:

در .یابدهاب تخصیص   به تواند حداکثرشرایطی است که هر گره غیر هاب می سازی مجموع هزینه حمل و نقل تحتکمینه

مساله آسیب به  ،توجهمیزان دسترسی نقاط غیرهاب به هابعالوه برباالبردن کارایی شبکه هاب از طریق افزایش این رابطه، 

آوری، انتقال و ها در جمعگیری نقش حیاتی هاب. با در نظرشودمحسوب میهای طراحان ترین دغدغهنیز از مهمپذیری شبکه

-شرایط آب و هوایی، بالیای طبیعی، اعتصاب کارگران و حتی تهدیددر اثر ها توزیع جریان، خرابی و عدم دسترس پذیری آن

ه مفهوم قابلیت اطمینان در ضمن ارائدر این مقاله گیری در کارایی کلی سیستم خواهد داشت.های تروریسمی تاثیر چشم

 گردد.تخصیص ارائه می  هاب میانه   یابی پایای شبکه هاب مدل مکان

ییتخصیص، پایا هاب میانه  یابی مکانیابی هاب، مکانکلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده

 مقدمه .1

هدف اصلی  ویا اطالعات هانتقال مناسب جریانی ازمحمولها

مبنای عملکرد نقاط تبادل  یابی هاب است که برمسائل مکان

تخصیص  هاب میانه مدل.پذیردصورت می مرکزی به نام هاب

هر گره  نحوبهسازی مجموع هزینه حمل و نقل کمینه سعی در

 .[1]هاب تخصیص داده شود  تواند به حداکثر غیر هاب می

هرچند این مدل با افزایش میزان دسترسی نقاط غیرهاب به 

دهد، اماتوجهی به شبکه هاب را افزایش میهاب کارایی کلی 

گیری نقش ندارد. با در نظرهای هاب مساله آسیب پذیری شبکه

آوری، انتقال و توزیع جریان، خرابی و ها در جمعحیاتی هاب

هوایی، بالیای  شرایط آب ودر اثر ها عدم دسترس پذیری آن

تاثیر های تروریسمی طبیعی، اعتصاب کارگران و حتی تهدید

بررسی گیری در کارایی کلی سیستم خواهد داشت. چشم

دهد که تقریباً مطالعات موجود توجهی به ادبیات هاب نشان می

با ارائه مفهوم قابلیت در این مقاله . [3]-[1]فاکتور پایایی ندارد 

 rهاب میانه  pیابی پایای مدل مکاناطمینان در شبکه هاب 

 گردد.سازی میتخصیص ارائه و بهینه

 تخصیص  rهاب میانه pیابی مساله مکان .2

 رمقدابیانگر    گره موجود است.  ای از رض کنید شبکهف

که هر واحد  شودمی منتقل به گره  که از گره  ی استترافیک

هاب است   گره  این شبکهدر . دارد    ای برابر با آن هزینه

. برای گره غیر      و در غیر اینصورت       اگر

و در غیر       شودتخصیص داده  به گره اگر  هاب

  از گره     نسبت ترافیک       متغیر.      اینصورت 

-مکانمسئله هاب هستند.   و   که  دهدرا نشان می  به گره

 :مطابق زیر استتخصیص  هاب میانه  یابی 

(1)  
    

 ∑∑ ∑ ∑    (              )     

            

 

 Subject to: 

(2)  
∑          

   

 

(3)                                       

(4)  ∑     

   

  

(5)  ∑ ∑                       

      

 

(6)  ∑                  

   

 

(7)  ∑                  

   

 

(8)                                             

(9)       0,1}          

کردن مجموع هزینه حمل و نقل  دنبال کمینهتابع هدف به

دهد که هر گره به حداقل می( اطمینان 2محدودیت )است. 
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 2 

تواند زمانی می  گره شود که در آن هاب اختصاص داده می 

(. 3هاب باشد )محدودیت   تخصیص داده شود که   به گره 

-است. محدودیت  معادل ها ( تعداد هاب4محدودیت ) مطابق

  به مسیریابی ترافیک بین هر جفت گره مربوط ( 7) -(5های )

 ،مدل فوق. است هامتناظر با آن  و   هاب از طریق   و

گیرد. این در تسهیالت هاب را کامالً قابل اطمینان در نظر می

حالی است که در دنیای واقعی به خاطر وجود عواملی نظیر 

های پیچیده فیزیکی و محیطی، همواره شبکه تاثیر پدیده

 یابی هاب پایا نیست.مکان

 )قابلیت اطمینان( سازی پایاییمدل .3

در انجام موفق  ستمیس کیتیبه قابل ییایپا یکل فیتعر کیدر 

احتمال  بهاین مقالهکه در ، شودیم بیانمورد انتظارش  فیوظا

را بدون رخ دادن  انیعبور دادن جر فهیهاب بتواند وظ کهنیا

پایایی هاب بیانگر    فرض کنید  .اشاره داردانجام دهد  یخراب

m هزینه حمل برای . هاب دیگر است   که مستقل از  باشد

 داریم:        مسیر و نقل 

 سالم هستند:   و    با احتمال  nو  mهای هاب (:1حالت )

(10)  (                  )          

با  nاست ولی هاب سالم    با احتمال  mهاب (:2حالت )

خراب است که برای مسیرهای       احتمال

خاطر ازدست رفتن مسیر یا ای بهجریمه   و   

 است.    دارد. که      و      اصالح آن معادل با 
(11)  (                    )              

با  mاست ولی هاب سالم    با احتمال  nهاب (:3حالت )

که برای مسیرهای  خراب است      احتمال

 دارد.     و      ای معادل با جریمه   و   

(12)  (                    )              

و است       هایبا احتمال nو  mهابهر دو (:4حالت )

  ،    خراب هستند که برای مسیرهای       

 دارد.    و     ،     هایجریمه   و 

(13)  (                 )        

          

 است. یعنی:امید هزینه حمل و نقل بیانگر حالت  4 حاصلجمع

(14)  

(                

                     
                      

                  )       

مدل به حالت کامالً         در رابطه باال اگر مقادیر 

 گردد.تبدیل می(              )پایا 

 

 

 تخصیص rهاب میانه pیابی پایای مساله مکان .4

هاب  pبخش قبل ذکر شد مدل مکان پایای  2براساس آنچه در 

 تخصیص به شکل زیر قابل بیان است: rمیانه در حالت 

(14)  

    

 ∑∑ ∑ ∑    ((            

            

      )(                        

               ))       

 Subject to: 

 (9)- (2)  

 . نتـایج 5

استفاده شدده  CABبرای ارزیابی مدل پیشنهادی از سری داده 

نتایج حاصل از حل بهینه مدل با استفاده از حدل   1.جدول است

 .     دهدرا نشان میCPLEXکننده 
 CPLEXبا  سازی مسئلهنتایج حاصل از بهینه -1جدول 

         C     

10 3 2 0.5 2684.475 2.091 

10 3 2 0.9 1992.470 2.864 

10 4 2 0.5 2416.029 3.673 

10 4 2 0.9 1793.234 3.209 

10 4 3 0.5 2295.226 3.955 

10 4 3 0.9 1703.567 3.474 

20 3 2 0.5 2738.165 17.001 

20 3 2 0.9 2032.321 16.378 

20 4 2 0.5 2464.348 19.612 

20 4 2 0.9 1829.090 18.957 

20 4 3 0.5 2341.131 21.032 

20 4 3 0.9 1737.649 21.783 

بده ازا مقددار   ( 1ترین نتایج عبارتند از: )، مهم1بر اساس جدول 

هزینه حمل امید باعث کاهش  rافزایش اندازه  pو  Nمشخصی 

هدای  شود زیرا تعداد مسیرهای جایگزین بیشتری برای گدره می

هدای  پایدایی هداب   هرچه میزان( 2غیر هاب در دسترس است. )

هزینه حمل ونقل کمتر خواهد بود. این  امیدشبکه بیشتر باشد 

زیدرا  های اضافی اصالح خرابی اسدت ) هزینهکنترل مر ناشی از ا

( به ازا یک سطح مشخص از پایایی، افزایش تعدداد  3)(.    

-ها داخل شبکه باعث کاهش امید هزینه حمل و نقدل مدی  هاب

میزان جریان تخصیص یافته به تعداد هاب با افزایش گردد. زیرا 

هدای  هش هزینده شود که این امر منجر بده کدا  هریک کمتر می

 .گرددمیهاب اصالح خرابی متناظر با هر 

 . مـراجع 6
[1] P. Juanjo, A.Corberán, R.Martí, "GRASP for the uncapacitated 

r-allocation p-hub median problem, "Computers & Operations 

Research 43(2014)50–60 

[2] YamanH."Allocation strategies in hub networks, "European 

Journal of Opera-tional Research2011;211(3):442–51. 

[3] Hyun Kim, Morton E. O’Kelly, "Reliable p-Hub Location 

Problems in Telecommunication Networks, "Geographical 

Analysis 41 (2009) 283–306 
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Abstract: We show by example that Sevastjanov and  Dymova's  claim about  relations between 

suggested solution is incorrect. 

Keywords: Fuzzy linear equations, Interval linear equations 

1. Introduction 
Several problems in various areas such as 

economics, finance engineering and 

physics boil down  to the solution of a 

linear system of equations. 
The concept of a fuzzy number was 

introduced and developed by Zadeh.[10] 

The linear system     , where the 

elements,    ,of the matrix A and the 

elements,     , of the vector   are intervals, 

is called an interval linear system. Fuzzy 

linear systems arise naturally in many 

application problems and in their solutions, 

and have been studied by many researchers 

such as Chang and Zadeh[3], Dubois and 

Prade[5]. Different approaches to the 

concept were suggested by Puri, Cong-Xin 

and Ming[4]. 

Buckley and Qu[7] have discussed the 

theoretical aspects of the problem in the 

development of several theorems related to 

the existence of a solution, also Friedman 

and Kandel[6], Allahviranloo[2], 

Abbasbandy et.al. [1] have been studied  

this equations. 

 There is a strong  connection between the 

fully fuzzy linear systems and the interval 

linear systems, because each  𝛼-cut of an 

FFLS is an interval linear system (  𝛼  
 ).Interval linear systems can in fact be 

considered as a special case of fuzzy linear 

systems. The interval linear system of 

equations has been widely investigated 

since the publication of the pioneer work 

of Oettli and Prager[8] in 1964. In the 

literature of the interval linear systems 

different solutions have been proposed: the 

algebraic solution (AS   ( the united solution 

set (USS), the tolerable solution set (TSS), 

and the controllable solution set (CSS). 

Algorithms for determining the united 

solution set (USS) of the interval linear 

systems are plentiful. 

 

 

A particular type, Sevastjanov and 

Dymova[9] [A New Method for Solving 

Interval and Fuzzy Equations: Linear Case, 

Information Sciences 179 (2009), 925-937 

] introduced a new method and in their 

paper claimed: "It is easy to prove that the 

obtained interval         ̅     is always 

included in to support interval of the initial 

fuzzy solution, i.e.al,        ̅     

   
   

  ̅ 
     

 

Our main aim is to show that Sevastjanov 

and Dymova's example in their paper is a 

contract example for reject their's claim. 

Sevastjanov and et.al. for solving interval 

equation: 

[   ][   ]  [   ]         

Where            , definded the 

following parameters: 

{
 
 

 
   

 

 

  
 

 

 

And 

{
 
 

 
      

     

   

     
     

 

 

And 
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 ̅ 
        

 

 
 
    

 
 

  

 
  

 

And 

{
 
 

 
 

     
 

 
 

         

  

 ̅    
 

 
 

         

  

 

then they presented the following example. 

 

Example1.2 

 

Let   

[   ]          and  

[   ]          . The given solution by 

Sevastjanov and et.al. are   

[   ]             , [  
   

  ̅ 
   ]  

            and [      ̅   ]              

then                        .  
Now we solve above example carefully. 

  
 

 
 

  

  
       and    

 

 
 

  

  
 

     
 

  
   

    (
 

 
 
    

 
 

  

  
)

                   
       

 ̅ 
       (

 

 
 
    

 
 

  

 
 )

                
        

          
     

   
 

     

 

 
           

     

 
           

  
           

And then 

         

  
 

       

   
         

         

  
 

       

  
        

     
 

 
 

         

  
 

  

  
       

         

 ̅    
 

 
 

         

  
 

  

  
      

        

Therefore  [   ]             , 

[  
   

  ̅ 
   ]               and 

[      ̅   ]                 

That                              
Therefore relation  shows  that  

Sevastjanov and Dymova claim is 

incorrect. 
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1 

 (ACOیافتن مسیر بهینه با استفاده از تئوری مورچگان)

 سعید محمدیان سمنانی،عضو هیأت علمی گروه ریاضی،دانشگاه سمنان                          

 ،دانشجوی کارشناسی ارشد گراف،دانشگاه سمنان*اشرف السادات سرکبیری                          

 شیدا مداح،دانشجوی کارشناسی ارشد گراف،دانشگاه سمنان                          
 

ر است که گاه حل آن بسیار دشوار و زمانبر است.د  ترکیبی مسأله یافتن کوتاه ترین مسیر،یک مسأله بهینه سازی چکیده:

(،مورچه های مصنوعی با حرکت بر روی نمودار مسأله و باقی گذاشتن نشانه هایی (ACOمورچگانبهینه سازی توسط تئوری 

بر روی نمودار باعث می شوند که مورچه های مصنوعی بعدی بتوانند راه حل های بهتری را برای مسأله فراهم نمایند.همچنین 

 هینه را به دست آورد.در این روش می توان با استفاده از الگوریتم های ارائه شده مسیر ب

مسائل مختلفی چون: مسأله فروشنده دوره گرد،مسیریابی شبکه های  حل در اینجا کاربردهایی از این روش در

 کامپیوتری،بهینه سازی اقتصادی ایستگاه ها و مسیرهای حمل نقل شهری و... مورد بررسی قرار گرفته است.
 

وارشال،کوتاه ترین مسیر بهینه،الگوریتم -های کامپیوتری،الگوریتم فلویدتئوری مورچگان،مسیریابی شبکه  کلمات کلیدی:

 فورد-دیکسترا،الگوریتم بلمن

                                                           

 *ارائه دهنده

 

 مقدمه .1

روش های مبتنی بر سیستم کلونی مورچه در سال های اخیر 

فراوان قرار هابرای حل مسائل بهینه سازی ترکیبی موردتوجه 

گرفته است.مطالعات نشان داده که مورچه ها توانایی پیدا کردن 

کوتاه ترین مسیر بین النه و منبع غذایشان را دارند،این توانایی 

(pheromone) .ستا    فورمون مربوط به ماده ای به نام 

 [3] و[2] و[1]
مسائل کاربردی که با این روش قابل حلل   برخی حال به بررسی

،می پردازیم و الگوریتم هایی در این خصوص ارائله ملی   هستند

 دهیم.

 

ی ایستگاه ها و مسییههای  سازی اقتصاد بهینهتحلیل و.2

ر حرکت وسایل درمسی :    ACOحمل ونقل با استفاده از   

شناسایی ایستگاه هایی است که قرار است نقلیه مهمترین عامل،

 مسیرها این ایستگاه ها را به هم متصل کند.

این  ایستگاه ها بر اساس معیارهایی چون تراکم جمعیت،مناطق 

 مسکونی،واحدهای صنعتی و... در آن ناحیه انتخاب می شوند. 

      ACOمسیهیابی شبکه های کامپیوتهی با استفاده از   

 شبکه به صورت بسته های اطالعاتی کوچکی اطالعات بر روی

(packet )   منتقل می شوند.وظیفه الیه شبکه آنست که بسلته

از این بسته هلا بلر   به مقصد برساند. هریک  های داده را از مبدأ

 ( router) طی مسیر باید از چندین مسیریابروی شبکه در

جدولی قرار دارد تا بهتلرین و   عبور کند. در داخل هر مسیریاب

کوتاه ترین مسیر بعدی تا مقصد را تشخیص دهد.بنابراین بسته 

های اطالعاتی در حین گذر از مسیریاب ها با توجه به محتلوای  

 [ 4]این جداول عبور داده می شود.

 

مسأله پستچی چینیی ییا وهوشینده دوگه  یهد بیا       حل

 :    ACOاستفاده از    

 

بهینه سلازی ترکیبلی مسلأله فروشلنده دوره      از مسائل مشهور 

یک فروشنده می خواهد بله چنلد   آن است که در  ( TSP)دگر

فلروش برسلاند،از همله شلهرها      بله  شهر سفرکند،کاالی خود را

فقط یک بار عبور کند و با طی کوتاه ترین مسیر سفر خود را به 

 پایان برساند.

معادل است می از جمله مسائلی که از نظر ریاضی با این مسأله 

توان به حل انواع  مسلائل زمانبندی،مسلیریابی،جایابی کلاال در    

 انبار،جایابی ماشین ها در کارگاه ها و... اشاره نمود.
 

:ACO  بهینه  سازی مخازن سدها با استفاده از 
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بهره برداری بهینه از مخازن سدها از جمله مسایل مهم در 

کنون روشهای بهینه حوزه مهندسی منابع آب میباشد، که تا 

سازی متعددی به منظور حل آن بکار گرفته شده است. امروزه، 

با توجه به محدودیتهای روشهای سنتی و ریاضی، بکارگیری 

الگوریتم های فراکاوشی برای حل مسأیل بهینه سازی بیش از 

سایر الگوریتم ها مورد توجه قرار گرفته است. یکی از مهمترین 

گوریتم بهینه سازی جامعه مورچه اولین گام این الگوریتم ها، ال

به منظور حل مسأله با استفاده از الگوریتم بهینه سازی جامعه 

مورچگان، تعریف گراف مناسب برای مساله میباشد. در این 

تحقیق گرافی جدید، که از جمله قابلیتهای بارز این گراف 

 اکتشاف کاراتر فضای جستجوی مساله می باشد، ارائه میشود.

سپس به منظور نشان دادن قابلیتهای این گراف، مسئله بهره 

برداری بهینه ساده از مخزن سد با استفاده از گراف پیشنهادی 

کمینه مورد بررسی قرار -و الگوریتم سیستم مورچگان بیشینه

 میگیرد.

 

 . یاوتن مسیه بهینه بهای این مسائل: 3

رائله ملی   جهت حل مسائلی چون مسائل بلاال الگلوریتم هلایی ا   

ن و بهینه تلرین مسلیر جسلتجو ملی     دهیم که در ان کوتاه تری

 ز جمله:ا.[7] و[6] و[5]شود

وارشال:این الگوریتم همه مسیرهای ممکن -الگوریتم فلوید-الف

بین هر جفت رئوس در یلک گلراف را جسلتجو ملی کنلد و بلا       

 jمبللدأ،   i) کلله در آن  ShortestPath(i,j,k)اسللتفاده از تللابع 

نقاط میانی بین مبدأ و مقصد است(فرمول بازگشلتی   kمقصد و 

 زیر را ارائه می دهد:
ShortestPath(i,j,k+1)=min{ShortestPath(i,j,k),shortestP

ath(i,k+1,k)+ ShortestPath(k+1,j,k)} 

 

الگللوریتم دایکسللترا:این الگللوریتم یکللی از الگللوریتم هللای  -ب

مبدأ واحد را  مسیر ازپیمایش گراف است که مسأله کوتاه ترین 

را حلل  داری که یال با وزن منفلی ندارنلد،   برای گراف های وزن

می کند و در نهایت با ایجاد درخت کوتلاه تلرین مسلیر، کوتلاه     

 .یابد ترین مسیر از مبدأ رابه همه رئوس گراف می

در حین اجرای الگلوریتم بله محل     حسن این روش آنست که 

مبدأ به مقصد الگوریتم متوقف می  پیداشدن کوتاه ترین مسیراز

 شود.

 

 :. نتیایج 4

کله بله   رفتار طبیعی مورچه ها بلرای یلافتن مسلیرهایی    – 1

غذای آن ها ختم می شود،الهام بخلش الگلوریتم هلایی شلده     

 است که مسائل پیچیده حمل و نقل را حل می کند.

تا مقصد  یافتن کوتاه ترین مسیر سبب کاهش زمان از مبدأ-2

 است.

احلدا    کلاهش هزینله در  یافتن کوتاه ترین مسلیر سلبب   -3

 مسیرهای حمل و نقل می شود.

در یافتن مسیربهینه در شبکه هلای کلامپیوتری الگلوریتم    -4

(کلاربرد   router)وارشلال در محاسلبه سلریع راهیلاب    -فلوید

 دارد.
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حل مدل برنامه ريزي توليد يك مرحله اي چند پريودي با تقاضاي احتمالي و 

 هزينه ثابت راه اندازي و ظرفيت توليد محدود
  elham.mohammadi64@gmail.com،الغديرتبريزصنايع،موسسه آموزش عالي  دانشجوي كارشناسي ارشد،*الهام محمدي

 s.s.hashemin@gmail.com اردبيل مهندسي صنايع دانشگاه آزاد هيأت علمي گروه  سيدسعيد هاشمين،

ريزي محدود را كه تقاضا در هر پريود آن يك متغير اي داراي افق برنامهتك مرحلهريزي توليد اين مقاله مسئله برنامه چکیده:

 مطالعه كرده است. در مسئله مورد مطالعه ظرفيت توليد در هر پريود محدود است ،تصادفي گسسته با تابع احتمال معلوم است

دارند. يك روش ابتكاري جديد براي حل مسئله اندازي ، نگهداري موجودي و فروش از دست رفته وجود هاي ثابت راههزينه و

سازي مونت كارلو برآورد مي شود. متوسط هزينه كل هزينه كل با استفاده از روش شبيهابداع شده است. در اين روش متوسط 

 هاي ابتكاري ديگر است.هاي روشمتر از متوسط هزينه كل براي جواببراي جواب روش پيشنهادي ك

 ظرفيت توليد محدود،تقاضاي تصادفي ،ريزي توليدبرنامه کلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده

 مقدمه .1

به فرضيات متنوع آن ريزي توليد با توجه محدوده مسائل برنامه

ارائهه يهك مهدل     مقالهه هدف اين  گسترده است.بسيار وسيع و 

ريهزي  كهه در يهك افهق برنامهه     بطوريبرنامه ريزي توليد است 

،هزينهه  انهدازي هاي ثابهت راه ، مجموع هزينهپريود Nمتشكل از 

هههاي ناشههي از متغيههر توليههد و نگهههداري موجههودي و هزينههه  

مسئله تعيين اندازه انباشته  .سفارشات عقب افتاده حداقل گردد

در  [1ويتهين  و  ترين شكل آن اولين بهار توسهط واگنهر   به ساده

، 1511در سهال   [2ورارديهن   رامسهي  مطرح شهد.  1591سال 

-ريهزي توليهد چنهد   چند روش ابتكاري براي حل مسائل برنامه

در سههال  [1وگوپتهها  بهههل، ريتههزمن .انههدمرحلههه اي ارائههه داده 

،  SLUR ، SLCR)، كارهاي انتخابي در چهار زمينهه  1511

MLUR ،MLCR )    مربههوب بههه تعيههين انههدازه انباشههته و

 هاشهمين و  قمهي  طميفها  .مرور كرده اندمحدوديت ظرفيت را 

حهل مسهئله    براي جديد تحليليروش  يك 2002در سال  [4 

SLCR   و  قمهي  فهاطمي . انهد ارئهه نمهوده    قطعهي  تقاضهاي با

، تحقيقهاتي طرح  نهاييدر گزارش  1111در سال  [9  هاشمين

-در حل مسهائل برنامهه   سازيشبيهو  ابتكاري هايروش كاربرد

 .اندنموده  بيانرا  احتمالي توليد ريزي

حههل  بههراي ابتكههاريروش  يههك 2005در سههال  [6  هاشههمين

و  تصهادفي  تقاضهاي بها   ايمرحلهه تهك  توليد ريزيمسئله برنامه

 .اندارائه نموده اندازي وظرفيت توليد محدودراه هزينه

 

 

 مدل رياضي مسئله .2

عهدد  ريزي خطي احتمهالي  مدل تحقيق يك مدل رياضي برنامه

 پريهود يهك متغيهر تصهادفي     ههر است. مقدار تقاضها در  صحيح 

برخههي از  مههي باشههد.بهها تههابع توزيههع احتمههال معلههوم  گسسههته

،يك هستند و ساير متغيرهها ممكهن   متغيرهاي مدل از نوع صفر

 است بسته به نوع محصول پيوسته يا گسسته باشند.

 :پارامترهای مدل عبارتند از

iD  تصادفي تقاضا در پريودمتغيرi 

  هزينه متغير توليد براي يك واحد محصول در پريود 

 هزينه ثابت توليد در پريود  

  پريودهزينه نگهداري موجودي يك واحد محصول در 

  حداكثر ظرفيت توليد در پريود 

N ريزيهاي افق برنامهتعداد پريود 

 :عبارتند ازمتغیر های تصمیم گیری مدل 

 مقدار توليد محصول در پريود 

 موجودي در انتهاي پريود 

 توليد نكنيم. است اگر در پريود 

 توليد كنيم. است اگر در پريود 

 مدل رياضي مسئله به صورت زير است:
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در مدل فوق يك متغير تصادفي است اين  iDبا توجه به اينكه 

از دست رفته مدل معادلي كه در آن هزينه سفارشات  مدل به 

در  قابل تبديل است. توليدات مازاد برتقاضا منظور شده باشدو 

اين حالت هزينه فروش از دست رفته به صورت جمله 

),0(. 1

1





 iii

N

i

i yxDMaxcc وليد مازاد در و هزينه ت

صورت ريزي بهانتهاي افق برنامه 
 


N

i

N

i

Nii sDx
1 1

در تابع )(

هزينه يك واحد فروش  iccهدف قابل بيان است به طوري كه 

 ارزش اسقاطي يك واحد محصول مازاد Nsاز دست رفته و  

ابداع  مقالهاين ريزي است.هدف توليد شده در انتهاي افق برنامه

يك روش ابتكاري كارآمد براي حل مدل تبديل يافته بوده 

 است.

 روش پیشنهادی جديد .3

هاي حل مسائل احتمالي تبديل آنها بهه  ترين روشيكي از ساده

قابل حهل اسهت. فهاطمي قمهي و     مسائل قطعي شناخته شده و 

روشي تحليلهي بهراي حهل مسهئله      2002[ در سال 4 هاشمين

SLCR دنبال ايهن روش  ابداع كردند و به داراي تقاضاي قطعي

دو روش ابتكهاري بهراي حهل     2005هاشمين در سال  ،ابتكاري

اضاي احتمهالي معرفهي نمهوده اسهت.     داراي تق SLCRمسئله 

روش پيشنهاد شده در اين مقاله متوسط كل هزينه را نسبت به 

 [ كاهش داده است.6هاي معرفي شده در روش

 مراحل الگوريتم روش پیشنهادی  به صورت زير است:

هاي مختلف تقاضاي تمام پريودها را با توجه به ( حالت1مرحله 

كليه حاالت ممكن در نظر بگيريد. در ، با بررسي توابع  احتمال

سازي ندازه مسئله استفاده از روش شبيهصورت بزرگ بودن ا

  مونت كارلو پيشنهاد مي شود.

 توليد هاياز حالت يكهر  تقاضاهاي ( با جايگزيني2مرحله 

را  احتماليSLCR  مسئله ،  iDجاي ( به 1شده در مرحله )

  .كنيد تبديل قطعيSLCR به مسئله 

شده در مرحله  ايجاد قطعيSLCR هر مسئله  ( براي1مرحله 

 مقادير [4عرفي شده در م ابتكاريروش  بهترينبا استفاده از  2

. كنيد يادداشتها را محاسبه و پريوداز  هريكدر  توليد بهينه

تمام  ياتوليد كارلو مونت سازي شبيهسپس با استفاده از 

ها را هزينه كلمتوسط  پريودهاتقاضاها در  ممكن تركيبات

  .كنيد يادداشتمحاسبه و 

مسائل مختلف  هاي هزينه ( با مقايسه متوسط كل4مرحله 

متوسط  هزينه كمترين داراي، مسئله  (2در مرحله ) توليدشده

 الگوريتم اين كهاست  جوابيمسئله،  اين. جواب كنيد تعيينرا 

 .كند ميارائه  پيشنهادي

 پريودي با مفروضات زير را در نظر بگيريد: 6يك مسئله  مثال:
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 . نتـايج 4

نسبت به  هزينهمتوسط  كاهشموجب  جديد روش پيشنهادي

 شود. ميقبل  ابتكاريدو روش 

 . مـراجع 5
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Niyx ii ,,3,2,1,0,0 

i 1 2 1 4 9 6 هزينه  روش 
 

1149/119  

0 1 11 4 6 1 
iD روش  اول  

6مرجع   0 12 11 0 1 1 
iX  

 

1261/165  

4 6 10 1 9 1 
iD̂ روش دوم  

6مرجع   
0 10 10 0 0 19 

iX  

 

5551/141  

1 9 5 2 4 6 
iD روش  

 12 0 0 5 1 0 پیشنهادی
iX  
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  نرم  ها در یک سیستم فرابارانداز با در نظر گرفتن پنجره زمانی زمانبندی بارکش

  ernik54@yahoo.comصنایع، موسسه آموزش عالی سجاد گروه عضو هیأت علمی  ، ابراهیم رضایی نیک

 zmyekta@gmail.comارشناسی، موسسه آموزش عالی سجاد ، دانشجوی ک*زهرا محمودی یکتا

 yazdanpanahm92@gmail.com، دانشجوی کارشناسی، موسسه آموزش عالی سجاد **مهرداد یزدان پناه

در یک مرکز پخش سنتی،  گیرد.نایع مختلف بسیار مورد استفاده قرار میدر صامروزه ک استراتژی لجستیک است که یفرابارانداز :چکیده

طه از انبار برای ، کاالی مربودهدانی که مشتری کاالیی را سفارش میگردند، و زمن کنندگان دریافت شده و ذخیره میها ابتدا از تامیکاال

: دریافت، مرتب سازی، ذخیره سازی، بازیابی، ارسال هار نقش اساسی است که عبارتند ازه طور کلی دارای چانبار ب گردد.مشتری ارسال می

ی تنظیم کردن تواند به طور قابل توجهی بوسیلهسازی و بازیابی محصول میهای ذخیرهسازی یک سیستم فرابارانداز هزینه. در پی پیاده 

است که   فرابارانداز ارائه شدهسازی در این مقاله، یک مدل عدد صحیح مختلط برای مدل .یابدهای ورودی و خروجی کاهش جریان کامیون

 است. مدل پیشنهاد شده در یکی از واحدهای صنعتی پیاده سازی شده و نتایج آن که بیانگر  در آن محدودیت پنجره زمانی لحاظ گردیده

  .ارایه گردیده است ارایی مدل در در دنیای واقعی است،ک

رم، پنجره زمانی نها ریزی عدد صحیح، زمانبندی بارکش فرابارانداز، لجستیک، برنامه کلمات کلیدی:

   مقدمه .1

ای میانی در   فرابارانداز یک استراتژی لجستیکی و در نقش گره

های مرسوم در ترمینالشبکه توزیع زنجیره تامین است. 

کننده به  نهای ورودی کاالها را از تامیفرابارانداز، کامیون

ا را در بارانداز ورودی دهند و این کاالهفرابارانداز انتقال می

کنند . سپس کاالها به وسیله نوارنقاله ها، پالت ها و تخلیه می

ی که احتماال با دیگر محصوالت ،[1]  ... طبقه بندی شده

. محصوالت به [2]  شوندمقصدی مشابه دارند تلفیق می

ساعت به  42شوند و کمتر از های خروجی بارگیری میکامیون

 .[1] گردندسوی مشتریان اعزام می

شود  به دلیل اینکه این عملیات به صورت روزانه میدیریت می

های  از تصمیمات کلیدی است که ترتیب یا توالی بارکش یکی

 نماید. داخل شونده و خارج شونده را مشخص می
 آن در که است شرایطی بیانگر نیز زمانی هایپنجره

 در رسانی خدمت شروع برای زمانی بازه یکبارانداز  هر برای

 ترتیب به زمانی بازه این باالی حد و حدپایین . گیرندمی نظر

دهی خدمت جهت بارانداز آمادگی زمان دیرترین و رینزودت

 پنجره محدوده در بایستی نقلیه وسایل مساله، این در است.

 .زمانی وارد بارانداز شده و عملیات را شروع کنند

پنجره زمانی سخت  شکل دو به زمانی هایپنجره معموال

شود  که وسیله نقلیه تنها در محدوده باز تخلیه یا برداشت می

تواند خارج از  که وسیله نقلیه میپنجره زمانی نرم  و

های زمانی خارج یا وارد شود بواسطه در نظر گرفتن  پنجره

در بعضی شرایط این نوع پنجره زمانی یک طرفه  جریمه.

 است.

 مرور ادبیات   .2

مانبننندی دو مسننهله ز (4002) [3]  چِننن و همکننارانش         

و چننندین الگننوریتم   ننندمرحلننه ای را مننورد بحنن  قننرار داد  

 هنا آن .ندهیوریستیک با بررسی عملکرد  برای آن پیشنهاد کرد

)منوازی، یکنواخنت، اپنن شناد ( در مسنایل       سه ننوع ماشنین  

هننای  در هننر مننورد الگننوریتم  اننند. زمانبننندی در نظننر گرفتننه 

ا نیننز معرفننی هیوریسننتیک و آنالیزهننای نسننبت تقریننب و ... ر 

جنامع   ( یک مرور ادبینات 4000) [4] بویسن و فلیندر  اند. کرده

انند. آنهنا بنه    زمانبنندی فراباراننداز ارائنه کنرده    در زمینه مندل  

انند و زمیننه تحقیقنات    های زمانبندی پرداختهکالسبندی مدل

 هنم  انند. ا را معرفنی کنرده  هن آینده مدل های زمانبندی بارکش

ها انجام  چنین تحقیقات دیگری نیز در زمینه زمانبندی کامیون 

زمانی انجنام  پنجره تحقیقات معدودی در زمینه . [5] است گرفته

پینننچ چننن و شننود:  هننا اشنناره مننی شننده کننه بننه برخننی از آن

به بررسنی چنندین فراباراننداز بنا      0  4002در سال  همکارانش

ینچ لکسن  4004محدودیت پنجره زمانی پرداختند که در سال 

ی چین را کامل تر نمنوده و بنا   یانچ و همکارش مدل ارائه شده

 4002و همکاران در سال  آندریو لیم .نتیک حل نمودژالگوریتم 

به بررسی مسهله تخصیص درب با در نظنر گنرفتن پنجنره     [7] 

زمانی پرداختند، سپس مسهله را به صورت برنامنه رینزی عندد    

صحیح فرموله کرده و با الگوریتم ژنتینک و جسنتجوی ممننوع    

به بررسنی   [8]  4000هنچ ما و همکاران در سال  حل نمودند.
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مساله طراحی شبکه فرابارانداز با در نظرگنرفتن پنجنره زمنانی    

 .پرداختند و یک روش ابتکاری برای حل مدل ارائه دادند

 مدل سازی .3

 فرضیات مدل :

ها برابر  در این مدل نوع خدمت دهی انحصاری است. تعداد درب

در نظر گرفته شده و قطنع پنردازش وجنود نندارد. زمنان        k با

هنای   است. بنرای بنارکش    rjرسیدن هر بارکش متفاوت و برابر 

ورودی پنجره زمانی نرم وجنود دارد امنا ذخینره سنازی مینانی      

خیر. همنانطور کنه در واقعینت مشنهود اسنت، بنرای بنارگیری        

ری بنرای بنارگی   هایی با حجم و وزن بیشتر زمان بیشنتری  بسته

زمنان بنارگیری و    در این مدل برای هر نوع محصنول  نیاز است.

تعریف شده است تا مدل بنه واقعینت نزدینک    متفاوت  یتخلیه

 شود.
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 مطالعه موردی.  4
 برای سنجش کارایی این مدل، از اطالعات کارخانه لبنی در مشهد

 پس حلاستفاده شده است.  درب خروجی 4درب ورودی و  4شامل 

 بهبود در کارخانه به وضوح دیده شد. 00مدل با نرم افزار لینگو 

 . نتـایج 5
های حنل دیگنری   آینده پیشنهاد می شود که رویکرد برای تحقیقات

برای مسهله ارائه شود که بتواند برای مسائل بنا مقیناب بنزرک بکنار     

تری برای رسیدن هرچنه بیشنتر    توان فرضیات قوی رود. همچنین می

عیت ارائه داد. پنجره زمانی به کنار گرفتنه شنده در مندل     مدل به واق

توان پنجره زمانی دو طرفنه نینز در    باشد که در آینده می یکطرفه می

 نظر گرفت.

 منتخب . مـراجع 6
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انداز با در نظر گرفتن زمان ها در یک سیستم فرابار زمانبندی بارکش

 پردازش قابل انقطاع

 yazdanpanahm92@gmail.com، دانشجوی کارشناسی، موسسه آموزش عالی سجاد *مهرداد یزدان پناه

 zmyekta@gmail.com، دانشجوی کارشناسی، موسسه آموزش عالی سجاد **زهرا محمودی یکتا

های موجودی توجه  کاال به مشتری و کاهش هزینهدر فضای رقابتی کنونی، نقش تاثیر گذار مراکز توزیع در تحویل به موقع چکیده:

رد بسیاری از مدیران زنجیره تامین را به خود جلب کرده است. در این بین یک سیستم فرابارنداز کاالها از تولیدکنندگان مختلف به انبار وا

زمانبندی به در این مقاله . شود ه و در کمترین زمان ممکن و هزینه موجودی، از طریق وسایل حمل به مشتریان تحویل داده میشد

ایم. سپس برای بررسی اثربخشی مدل اقدام به پیاده  پرداختهسرویس قطع ها در یک سیستم فرابارنداز با در نظر گرفتن رویکرد  بارکش

 ایم. سازی مدل نموده

، پردازش قابل انقطاعها زمانبندی بارکش، ریزی مختلط فرابارانداز، لجستیک، برنامه کلمات کلیدی:

   مقدمه .1
معرفی شد که در آن  2مفهوم فرابارنداز توسط شرکت وال مارت       

کنند تا ذخیره کننده  انبارها بیشتر در نقش هماهنگ کننده عمل می

یک سیستم فرابارنداز، کاالها از تولیدکنندگان مختلف به انبار آن. در 

تمرین زممان ممکمن از طریمق وسمایل حممل بمه         وارد شده و در کمم 

اغلب کمتر  –شوند. اقالم عموما زمان کمی  مشتریان تحویل داده می

همای   گردند. این سیسمتم هزینمه   در انبارها ذخیره می –ساعت  22از 

موجودی را کماهش و زممان تمدارا را از طریمق زممان انبمارش کمم        

 [1]  کند. می

یکی از فاکتورهای مهمم در اجمزای ممدیریت زنجیمره تمامین،              

های فیزیکی در زنجیره تامین است. بما توجمه بمه     کنترل مؤثر جریان

کارآمد در های ها به دنبال توسعه روش اهمیت آن، بسیاری از شرکت

ها هستند. در بسمیاری  جهت افزایش رضایت مشتری و کاهش هزیته

از موارد، فرابارنمداز روش مناسمبی بمرای کماهش موجمودی و بهبمود       

فرابارنمداز تمرکمز را از    به تقاضای مختلف مشتریان است. پاسخگویی

کننمد.   مدیریت زنجیره تامین به مدیریت زنجیمره تقاضما منتقمل ممی    

به یک انبمار ورودی بمه یمک فرابارنمداز از قبمل بمه       موجودی ورودی 

ص یافته رده فروشان در زنجیره تامین اختصاسفارش صادر شده از خ

 است.

 مرور ادبیات .2

مسئله زمانبندی  [2] ( 2222)بویسن و همکارانش         

ب ورودی به یک درب خروجی خدمت ها که یک در بارکش

 3مختلط ریزی عددصحیح هرا بصورت برنام کند دهی می

و هدف آن مینیمم سازی زمان اتمام می  اند سازی کرده مدل

استفاده شده است )نقل  باشد. برای حل مدل از رویکرد تجزیه

یک  [4] ( 2222)یو و اگلبو (.  [3]  از آگوستینا و همکاران

تواند همزمان زمانبندی بارکش و  مدل زمانبندی که می

تخصیص محصول را انجام دهد، ارایه دادند. هدف مدل 

مینیمم سازی زمان عملیات کل با در نظر گرفتن انبار موقتی 

 5با ارایه  [5] ( 2222)ها توسط وحدانی و زندیه  است. کار آن

روش متاهیورستیک برای حل و بهبود جواب بدست آمده از 

هیورستیک ارایه شده توسط یو و اگلبو ادامه داده شده است. 

،  [8] [7] [6] 4با استفاده از الگوریتم ژنتیک ها پژوهشدر ادامه 

به  [12] [11]  الگوریتم شاخه و کران، [10] 5رقابت استعماری

تحقیقات . پرداختند ها های زمانبندی بارکش بررسی سیستم

انجام شده است که به  قابل انقطاع معدودی در زمینه پردازش

یک  [9]  (2222) وحدانی و همکارانش کنیم. ها اشاره می آن

باشد اما دارای  که شامل انبار موقت نمیفرابارنداز  سیستم

جا  اند. از آن است را در نظر گرفته قابل انقطاعویژگی پردازش 

است،  هایی پیچیده ها در چنین سیستم که زمانبندی بارکش

الگوریتم ژنتیک و الگوریتم  ها دو متاهیوریستیک شامل آن

را برای زمانبندی با هدف مینیمم سازی  سشبه الکترومغناطی

رویکرد  [13] ( 2225نیخیل ) اند. جریان کل سیستم بکار برده

مورد استفاده قرار داده و  6قطع سرویس را در زمانبندی کار

الگوریتمی جهت مینیمم کردن کل زمان جریان کار مطرح 

 کرد.

 مدل سازی مساله  .3

 فرضیات مدل :

در این ممدل نموع خمدمت دهمی انحصماری اسمت. تعمداد        

در نظر گرفته شده و قطع پردازش وجود   k ها برابر با درب

اسمت.    rjندارد. زمان رسیدن هر بارکش متفماوت و برابمر   

همممانطور کممه در واقعیممت مشممهود اسممت، بممرای بممارگیری 

بمرای   همایی بما حجمم و وزن بیشمتر زممان بیشمتری       بسته
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بارگیری نیاز است. در این مدل برای هر نوع محصول زمان 

ی متفاوت تعریف شده است تما ممدل بمه    تخلیهبارگیری و 

واقعیت نزدیک شود. در این ممدل قابلیمت قطمع سمرویس     

 برای هر بارکش وجود دارد.
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 مطالعه موردی  .4

برای اعتبار سنجی مدل، مدل مربوطه را در کارخانه لبنی واقع 

است که قابمل  سازی نمودیم. نتایج حاکی از آن  در مشهد پیاده

انقطاع بودن زمان پردازش سبب کوتاه سازی جریمان و کمتمر   

 شدن زودکرد و دیرکرد است.

 نتایج .5
همما در یممک سیسممتم  در ایمن مقالممه، ممما مسممئله زمانبنمدی بممارکش  

فرابارانداز را مورد مطالعه قرار دادیم. یک مدل عدد صحیح مخمتلط  

ک در ممورد  پیشنهاد کردیم که می تواند در مسائل با مقیاس کوچم 

همای بارانمداز و تموالی خمدمت      ها به درب چگونگی تخصیص بارکش

( تصمیم گیری نمایمد.  JITگیری آن ها با رویکرد درست به موقع )

در مدل ارائه شده ویژگی تغییر پذیری محصوالت نیز گنجاده شمده  

همای   است، از این رو می تواند نحوه تخصیص محصموالت از بمارکش  

خروجی را نیز مشخص کند. به منظور نزدیک های  ورودی به بارکش

تر کردن مدل به واقعیت، برای هر بارکش ورودی زممان رسمیدن، و   

برای هر نوع محصول زمان بارگیری، متفاوت در نظمر گرفتمه شمده    

همچنین فمر  قابمل انقطماع بمودن پمردازش در ایمن ممدل         است.
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 *ارائه دهنده

  بررسی انواع مدلهای طراحی زنجیره تامین
، ، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی* مریم قره گوزلو
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 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیعماد روغنیان، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع، 

 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ،، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی صنایعفائزه دیمه

 دانشگاه علم و صنعت ایران ،هادی دیمه، دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع

تامین یک مجموعه پویا از جریان اطالعات، محصول و سرمایه در بین سطوح مختلف است. با توجه به شرایط متغیر بازار زنجیره  چکیده: 

کنونی و عدم قطعیتی که در شرایط واقعی بازار وجود دارد و عالوه بر این به دلیل هزینه باالیی که در صورت طراحی نامناسب زنجیره 

آید، لزوم طراحی زنجیره تامین  کنندگان و حتی مشتریان وارد می کنندگان، توزیع کنندگان، تولید ل تامینتامین بر کلیه اعضای زنجیره مث

پردازد. مسئله مهم این است که  های طراحی زنجیره می گردد. این مقاله به ضرورت طراحی زنجیره تامین و معرفی انواع مدل احساس می

ای که بتوان با طراحی زنجیره تامین مناسب،  های تولیدی جای داد بگونه مین را در سازمانچگونه می توان کارکرد و مفاهیم زنجیره تا

 انتظارات مشتریان را برآورده نمود.

 طراحی زنجیره تأمین.مدل، زنجیره تأمین،  کلمات کلیدی:

 مقدمه  .1
های  موضوع طراحی زنجیره تامین )و یا بازطراحی برای زنجیره

موجود( از اهمیت زیادی برخوردار است. در این ارتباط، موضوعاتی از 

مقدار ظرفیت هر تسهیل، مقدار تعداد و مکان تسهیالت، قبیل 

 تامین برای گانکنند انتخاب تامیندهی، سطح موجودی،  سفارش

اختصاص مشتریان به محلهای تامین کاال د، زیرمونتاژها، قطعات و موا

و تعیین مسیر حرکت وسایل حمل و نقل سرویس دهنده به 

مشتریان مطرح است. به عقیده فاین، طراحی زنجیره تامین که دارای 

هایی  بندی قابلیت باشد، متوجه اولویت ای می یک پیکربندی شبکه

ن عناصر ی تامین روابط بی است که بتوان از آن طریق در یک شبکه

ها  های پویا این قابلیت را توسعه و تقویت نموده و با استفاده از فرایند

[. طراحی زنجیره تامین باید 1وار به یکدیگر متصل نمود ] را زنجیره

ای باشد که بتواند سازگار با نوع محصول تولیدی سازمان باشد،  بگونه

باشد،  سازگار با مراحل عمر این محصول در سرتاسر زنجیره تامین

بتواند خود را با تغییر نوع محصول انطباق دهد و دارای پویایی 

 [.2مستمر در محیط متالطم و رقابتی بازار کنونی باشد ]

 مدلسازی زنجیره تامین  .2

برای حل تعارض 

ن پیچیدگی مدل  و واقعیت، سازنده مدل باید حوزه مدل زنجیره بی

ای مشخص کند که منعکس کننده ابعاد کلیدی  تامین را به گونه

دنیای واقعی باشد، و از سوی دیگر برای حل پیچیده نباشد. 

 

 

 

های زنجیره تامین: برای تنظیم اهداف به عنوان اولین  محرک

ره های اصلی زنجی گام مدلسازی، مدلساز ابتدا نیازمند یافتن محرک

های ابتکاری خدمت به  تامین است. این محرکها عبارتند از: طرح

مشتریان، تبادل اطالعات یا دانش )شامل داده ها، تکنولوژی، دانش 

ها، لیست مشتریان، قیمت ها، پروفایل درخواستی  فنی، نمونه

 های فروش و تاریخ سفارش( و عناصر ریسک. مشتری، پیش بینی

های زنجیره تامین بیانگر  ین: محدودیتهای زنجیره تام ب( محدودیت

های  های موجود بر روی طیف وسیعی از گزینه محدودیت

گیری سازمان است. بنابراین امکان پذیر بودن برخی از  تصمیم

ها شامل  کند. این محدودیت گیری را معین می های تصمیم گزینه

ظرفیت )از جمله فنی، مالی، تولید، عرضه و همچنین فضای موجود 

شود(، انطباق  رای ذخیره موجودی و تولید محصول را شامل میب

های زمان تحویل،  خدمات یا مقبولیت سرویس )از جمله پنجره

های انجام تولید، حداکثر زمان پاسخگویی به سفارشات عقب  تاریخ

ها( و میزان  افتاده و تعداد ساعات رانندگی برای رانندگان کامیون

 باشد. تقاضا می
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زنجیره تامین: از آنجایی که متغیرهای تصمیم  ج( متغیرهای

دهند، به  هایی را بر روی دامنه نتایج تصمیم قرار می محدودیت

کنند. اهم  صورت یک تابع به عملکرد زنجیره تامین ارتباط پیدا می

یابی )کارخانه ها، انبارها )یا مراکز توزیع( و  این متغیرها شامل مکان

تخصیص، ساختار شبکه )تمرکز یا عدم نقاط ترکیب و منابع تامین(، 

تمرکز شبکه توزیع و زمان دقیق اضافه یا حذف نمودن تسهیالت 

گیرد(، تعداد تسهیالت و تجهیزات، تعداد  تولید یا توزیع  را در بر می

ها(، توالی خدمت، حجم )حجم بهینه خرید، تولید و  مراحل )الیه

، سطح موجودی )مقدار شود( انتقال در هر گره  از زنجیره را شامل می

بهینه هر یک از مواد خام، قطعات، کاالی در جریان ساخت، محصول 

( که بایستی در هر مرحله از SKUتمام شده و  واحد نگهداری کاال )

کند(، تعداد نیروی کاری و  زنجیره تامین ذخیره شوند را تعیین می

 شود. در نهایت میزان برون سپاری می

 های طراحی زنجیره تامین بندی انواع مدل طبقه  .3

های متنوعی  با توجه به طیف گسترده مفهوم زنجیره تامین، طرح

برای طبقه بندی مدلهای زنجیره تامین وجود دارد. برخی از 

های ریاضی شامل  بندی دو بخشی از مدل نویسندگان، یک طبقه

برخی دیگر از  [.5اند ] مدلهای قطعی و مدلهای تصادفی را ارائه نموده

ای برای طراحی و تحلیل زنجیره تامین  محققین مدلهای چند مرحله

 [:6کنند] بندی می را به چهار دسته کلی تقسیم

  مدلهای تحلیلی قطعی 

 مدلهای تحلیلی تصادفی 

  مدلهای اقتصادی: کریستی و گروت یک چارچوب

ها را برای مدلسازی ارتباط  اقتصادی مبتنی بر تئوری بازی

فروشنده در یک زنجیره تامین ارائه دادند.  –بین خریدار 

است که  2×2اساس این چارچوب، ماتریس ارتباطات 

 نامیده می شود  "ماتریس ارتباطات "اصطالحا 

 سازی: برخی از محققان برای ارزیابی  های شبیه تکنیک

اثرات استراتژیهای مختلف زنجیره تامین بر روی رشد و 

 کنند. سازی استفاده می های شبیه تقویت تقاضا، از تکنیک

سازی هر دو  برخی دیگر از مدلها بر اساس تئوری موجودی و شبیه

عنصر تصادفی و قطعی را دارا هستند و در نتیجه رفتار ترکیبی دارند. 

نیز به طبقه بندی اضافه می  "محور ITمدلهای "دسته دیگری به نام 

ی بهبود برا ITهای جاری در زمینه  شود تا منعکس کننده پیشرفت

کارایی زنجیره تامین باشد. مدلهای مبتنی بر فناوری اطالعات، 

مدلهای غیر ریاضی هستند یا اینکه از ماژولهای ریاضی به عنوان ابزار 

سازی و هماهنگی  کنند. این مدلها با هدف یکپارچه استفاده می

ریزی زنجیره تامین با استفاده از نرم افزار  مراحل مختلف برنامه

ترین این مدلها عبارتند از سیستم  ایجاد شدندبرخی از مهم کاربردی

( و ERP، برنامه ریزی احتیاجات کسب و کار )(WMSمدیریت انبار )

 ((.1() شکل )GISسیستم اطالعات جغرافیایی )

 

 

 

 

 

 

 

 [6های زنجیره تامین] بندی انواع مدل طبقه -1شکل

بندی مبتنی بر ساختار ریاضیاتی، مدلهای زنجیره  عالوه بر طبقه

های متنوعی بر اساس محدوده مساله و  تامین را می توان به چارچوب

 ((. 2های کاربردی تقسیم کرد)شکل ) زمینه

 

 

 
 

 

 [6]های یکپارچه زنجیره تامین انواع مدل -2شکل 

 گیری . نتـیجه4
اطمینان از استقرار درست هدف از طراحی زنجیره تامین حصول 

تسهیالت، تخصیص بهینه هریک از تسهیالت و تاسیسات، و تقسیم 

ها در میان شرکای زنجیره تامین عادالنه بارهای کاری، منافع و زیان

باشد.  و  در نهایت حداکثر نمودن سود کل در سراسر زنجیره می

ح زنجیره تامین موفق سازمانی است که اساسا بر روی بهبود وضو

تقاضای مشتریان و اشاعه اطالعات در میان اجزای زنجیره تامین، 

از آنجایی که اعتبار مدلها به کیفیت داده ورودی متمرکز است.

بستگی دارد، تحقیقات آتی باید بیشتر معطوف به طراحی 

های پشتیبان تصمیم گیری، که از تکنیک های ارتباطی  سیستم

 تفاده می کنند باشد. اس GISمانند اینترنت، داده کاوی و 

 مـراجع. 5
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1 های سیکل ترکیبی در شرایط عدم قطعیت و کوئیست در نیروگاهارائه رویکردی برای تعیین شاخص مالم

های نامطلوبخروجی  
2کاوه خلیلی دامغانی،*1سامیالهام حاجی

 
 واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران دانشکده مهندسی صنایع، ، کارشناس ارشد مهندسی صنایع1
دیار دپارتمان مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران استا 2

kaveh.khalili@gmail.com; paieez_sami@yahoo.com
 

در شرایط عدم  های نامطلوبنظر گرفتن خروجی کوئیست و دربا استفاده از شاخص مالمرویکردی در این پژوهش  چکیده:

ترکیبی تحت نظارت توانیر نیروگاه سیکل 11با کمک رویکرد پیشنهادی، شود. ای ارائه میهای بازهداده گیری ازبهرهبا  قطعیت

ا با استفاده از هد. در نهایت پیشرفت و یا پسرفت هر یک از نیروگاهنگیرمورد ارزیابی قرار می 1931-1931های در طی سال

 شود.روابط ارائه شده مشخص می

 ترکیبی، نیروگاه سیکلهای نامطلوبای، خروجیهای بازهکوئیست، دادهها، شاخص مالمتحلیل پوششی داده کلمات کلیدی:
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 2 

 مقدمه .1

-های هوا یکی از موارد موثر بر گرمو آالینده CO2گازتولید 

تولیتد ایتن   وهوای کره زمین استت و تشتخیص رونتد    شدن آب

-گازها نیز برای یافتن راه حلی برای ایتن مشتکل وتروری متی    

های دنیتای واقعتی   نماید. همچنین عدم قطعیت موجود در داده

هتای  کننده میزان ستازگاری متدل  عواملی است که تعییننیز از 

-شاخص بهره وری مالمبا دنیای واقعی است.  شده، ریاوی ارائه

یتک یتا    صل از مقدار معینحا ، میزان خروجی(MPI)کوئیست 

، بتا  2112چو و همکتاران در ستال   شود.چند ورودی تعریف می

کشور سازمان اقتصاد و توسعه را در MPI 13استفاده از شاخص 

ایتتن شتتاخص  ارزیتتابی کردنتتد. 2111-2113هتتای میتتان ستتال

ی تکنولوژی، تغییر مقیاس و تغییتر در رانتدمان   گانهاثرهای سه

ه ستوی تتابع تولیتد مترزی  را در     مصرف ورودی ها )حرکت بت 

، میتزان انتشتار   2119 لین و همکاران در ستال   .[1] گیردبرمی

بر پایته   1331-2110های کشور، در بین سال 01را در CO2گاز

امروزنتژاد و همکتاران    .[2] کوئیست ارزیابی کردنتد شاخص مالم

هتای فتازی ارائته    ، دو روش تازه در شترایط داده 2111در سال 

تترین  تولید انرژی الکتریسیته بته نظتر یکتی از پتا      .[3]کردند

منابع تولید انرژی است، اما در روند تولید انرژی الکتریستیته در  

هتا  نیروگاه های تولید برق نیز مقتادیر قابتل تتوجهی از آالینتده    

هتا  و این حقیقت لزوم بررسی روند تولید آالینتده  شودتولید می

ستاادی و   کنتد. یش نمایان متی پازهای برق رو بیشدر نیروگاه

در  1ستازی استتوار  ، روشی برپایته بهینته  2113عمرانی در سال 

ها ارائه کردند و بتا روش پیشتنهادی ختود،    تحلیل پوششی داده

هتدف ایتن   . [4]زیع برق ایران را ارزیتابی نمودنتد  های توشرکت

ترکیبتی در  ستیکل  نیروگاه11وری پژوهش بررسی شاخص بهره

با در نظر گرفتن گازهای آالینده ، 1931-1931های خالل سال

های غیرقطعی در های نامطلوب و دادهبه عنوان خروجی CO2و 

 ، است.2ایهای بازهقالب داده

های شده در حضور خروجیکاربردهدر ادامه، مدل ریاوی به

کوئیستت در  وری متالم ای شاخص بهرههای بازهنامطلوب و داده

لعه موردی اناام شده بر اساس متدل  مطا شود.. بیان می2بخش

نیتز بته    1و 4شتود. در بختش   . ارائته متی  9پیشنهادی در بخش

 شود. گیری و مراجع بیان میترتیب نتیاه

کوئیسا  ر  ضواو  خجی اا  اای     شاخص ماام   .2

 ای ای بازهنامطلوب ی راره

وجتود دارد کته هتر     (DMU)گیری واحد تصمیم nفرض کنید 

خروجتی   'sخروجتی مطلتوب و    sدی، ورو mازکدام با استتفاده  

 (i=1,2,…,m)کتتهطتتوریکننتتد بتتهنتتامطلوب تولیتتد متتی 

.(j=1,2,…,n), (r=1,2,...,s), (r'=1,2,...,s')  از آناا که

-محاستبه متی   t+1و  tکوئیست در دو دوره زمانی شاخص مالم

 ای داریم:های بازهشود و همچنین وجود فرض داده

(1  

, , 1 1, 1,, , , ,t t L t U t t L t U

ij ij ij ij ij ijx x x x x x i           
, , 1 1, 1,, , , ,t t L t U t t L t U

rj rj rj rj rj rjy y y y y y r           
, , 1, 1,, , , ,t L t U t L t U

rj r j r j r j r j r jb b b b b b r 

     
         

مقتادیر   br'jمقادیر خروجتی مطلتوب و    yrjمقادیر ورودی،  xijکه 

-را نشتان متی   t+1و  tخروجی نتامطلوب را در دو دوره زمتانی   

   دهند.

های نامطلوب وجود رویکردهای متفاوتی در مواجه با خروجی

گائو و وو در ویکرد ارائه شده توسط این پژوهش از ردارند. در 

های نامطلوب همانند که با خروجی گیریمبهره می 2112سال 

های همچنین در حضور داده . [5]شودیک ورودی برخورد می

زاده لطفی و همکاران در حسینای از مدل ارائه شده توسط بازه

کارگیری شایان ذکر است که با بهشود. ، استفاده می2112سال 

ای صورت بازهکوئیست بهای مقادیر شاخص مالمهای بازهداده

 مدلکران پایین و باالی با مفرووات بیان شده خواهد بود. 

 CCRمدل کوئیست با استفاده از شاخص مالم ایدورهتک

در حضور ، [7]1333 در سال توسط کوپر محور ارائه شدهورودی

  9  و )2)صورت های نامطلوب بهای و خروجیبازه هایداده

 خواهد بود:
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  9  و )2های )و بالعکس در مدل tبه جای  t+1با جاگذاری 

1کران پایین و باالی مدلتوان به می 1 1 1( , , )t t t t

o o oD X Y B    

 ایدو دوره مدل کران پایین و باالیرای بهمچنین  .یافتدست

 داریم:
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  2  و )1های )و بالعکس در مدل tبه جای  t+1با جاگذاری 

1وان به کران پایین و باالی مدلتمی 1 1( , , )t t t t

o o oD X Y B   

   خواهد بود:0صورت )به MPIکران پایین و باالی  یافت.دست

(0  
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-صورت زیر استفاده میبه ρاز شاخص  MPIبرای مقایسه مقادیر بازه 

 شود:
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  1اگر<ρ گاه درصد پیشرفت بیشتر از پسرفت است.آن 

  1اگر>ρ گاه درصد پسرفت بیشتر از پیشرفت است.آن 

  ای سیکل تجکیبامطامعه مو ری نیجیگاه .3

ترکیبتی تحتت   نیروگاه سیکل 11مطالعه موردی اناام شده در 

هر نیروگاه است.  1931-1931های نظارت توانیر در خالل سال

هتای  خروجتی در نظر گرفته شتده استت.    DMUعنوان یک  به

در نظتر گرفتته    CO2, SOx, NOx هتا، گازهتای  نامطلوب نیروگاه

-ها بته و بیشترین مقدار مشاهده شده در داده کمترینشود. می

هتر   هتا استت.  ی دادهترتیب به عنوان کران پایین و بتاالی بتازه  

DMUمطلوب  ، با استفاده از یک ورودی سوخت و یک خروجی

هتای آالینتده   مقدار برق تولیدی و چهار خروجی نتامطلوب گتاز  

  1) در جتدول آمتده  دستت قسمتی از نتایج بته شود. بررسی می

 قابل مشاهده است. 
 کوئیس . قسمتا از نتایج شاخص مام 1 دیل 

ρ 
MPI 

DMU دی
ر  کران پایین کران باال ف

 1 رجایی 1719410032 94713122 99711014

 2 منتظر قائم 1719210114 92791110 91720431

 9 گیالن 1719433121 20739331 22731432

 ،هتا تمامی نیروگاهدر  رسد که اینطور به نظر میبا تحلیل نتایج 

 درصد پیشرفت باالتر از درصد پسرفت است.

 گیجینتیجه .4
هتای  کوئیستت و در حضتور خروجتی   در این پژوهش، با کمک شاخص متالم 

-های ستیکل ای نیروگاههای بازههای غیرقطعی در قالب دادهدهو دانامطلوب 

ایتن ارزیتابی در   دهتد.  ترکیبی تحت نظارت توانیر را مورد ارزیتابی قترار متی   

دهتد تمتامی   است. نتایج نشان متی اناام شده 1931-1931های خالل سال

 های مورد بررسی، درصد پیشرفت بیشتری نسبت به پسرفت دارند.نیروگاه
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 بر با اعمال تغییراتیهای بیسم حسگر بدن  تامین کیفیت سرویس در شبکه

   IEEE802.15.4 پروتکل
 azmoodehs@aut.ac.ir ،، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهراندانشجوی کارشناسی ارشد ،* سمیه آزموده

 s1azmoodeh@gmail.com، آزاد فردوس ، دانشگاه دانشجوی کارشناسی ارشد، سارا آزموده

شبكه بیسیم حسگر بدن عبارت است از تعدای حسگر هوشمند با قابلیت پردازش و ارسال اطالعات به ايستگاه پايه،  چکیده:

 های برای مراقبت پزشكی طوالنی مدت، به عنوان بخشی از فرايند تشخیص يا نگهداری از بیماران مبتال به بیماری توانند که می

 ها که اطراف، داخل و يا روی بدن جايگذاری نسی استفاده شوند. اين حسگر، برای مديريت شرايط اورژانظرمزمن يا تحت 

 ، دمای بدن، اکسیژن اشباع وغیره( و ارسال آنها به مرکز مراقبتECGشوند، پروسه دريافت عالئم حیاتی )مثل فشارخون،  می

استفاده  پزشک يا پرستارتوسط ار وضعیت سالمتی بیمبرای دهند. از آنجا که اطالعات مذکور  بهداشتی ريموت را انجام می

 های داده، با تامین دهی به اين بسته از اهمیت خاصی برخوردار بوده و الزم است ضمن ارئه يک مكانیزم برای اولويتشوند،  می

 های ارتباطی مطمئن جهت ارسال آنها فراهم گردد. در اين مقاله به بررسی روشی برای تامین کیفیت کیفیت سرويس، سرويس

های  دهی به بسته پردازيم تا ضمن اولويت می IEEE 802.15.4های حیاتی تحت استاندارد  ويس در انتقال دادهسر

 .اطمینان حاصل گردد ،های مزبور بر حسب اولويت تخصیص داده شده اطالعاتی، از تحويل موفقیت آمیز و به موقع داده

 IEEE 802.15.4پروتكل  ،کیفیت سرويس، های بیسم حسگر بدن شبكه : کلمات کلیدی:

   مقدمه .1

حسبگر ببدن،    میسب یب یهبا  شببكه  یکاربرد یها در اغلب برنامه

از  کننبد،  یکبه حمبل مب    یداده ببر حسبب اطالعبات    یهبا  بسته

 ديب هشبدار با  غبام یپ کيب برخوردارند. مثال  یمتفاوت یها تياولو

 یشتریب تياولو ،یاتیح ریاطالعات غ یبسته حاو کينسبت به 

ببه   ها بسته یبا تمام  IEEE 802.15.4داشته باشد. متاسفانه 

 زمیمكبان  کيب  یمعرفب  لیب دل نیروش رفتار کرده و به همب  کي

 یهبا  برنامبه  یالخصبو  ببرا   یعل ک،یتراف یبند تيجهت اولو

 است. رياجتناب ناپذ یامر ،یمرتبط با پزشك یکاربرد

 

 کیفیت سرویس .2

 IEEE 802.15.4برای تبامین کیفیبت سبرويس در پروتكبل     

روی دو فاکتور قابلیت اطمینبان و تحويبل ببه موقبع، متمرکبز      

های مختلف حسبگر نیازمنبد سبطوخ مختلفبی از      داده. ايم شده

هبای حیباتی، هبدف اصبلی،      قابلیت اطمینان هستند. برای داده

ظر گرفتن فشبار احتمبالی   تحويل به موقع در مقصد، بدون در ن

به ساير نودهای شبكه است. فاکتور سطح قابلیت اطمینان يبک  

شبود. از طرفبی ايبن     بسته، متناسب با اولويت بسته تعیین مبی 

 هببا دائمببا در حببال تغییببر بببوده و تنهببا بببرای مببدت زمببان داده

محدودی معتببر هسبتند. فباکتور تحويبل ببه موقبع، مسبتلزم        

است تا مطمبئن شبود بسبته     IEEE802.15.4تغییراتی روی 

 شود. بر حسب اولويتی که دارد، سر وقت به مقصد تحويل می

 

 اولویت بندی بسته ها .3

اولین مرحله در تامین کیفیت سرويس در اين شبكه ها، تعريف 

ها  دهی بر اساس میزان اهمیت بسته يک مكانیزم اولويت

ها بر اساس  هدف، تعريف رفتارهای متمايز با بسته باشد. می

اعالم  MACاولويتی است که توسط اليه باالتر به اليه 

را تعريف  PacketPriorityشود. بدين منظور پارامتر  می

 8تواند  کنیم که سطوخ اولويت بسته را نشان داده و می می

مجوز  PP0داشته باشد.  PP7تا   PP0 مقدار مختلف از

باالترين  IEEE802.15.4، PP7از مكانیزم استاندارد  استفاده

برای اعالم اولويت  پايین ترين سطوخ اولويت هستند. PP1و

های رزرو  اولويت بسته را در بیت توان میساير نودها  بسته به

های  . به دلیل محدوديتکردذخیره  MACهدر فريم کنترلی 

 PacketPriorityمنابع، نگهداری صف انتقال برای مقادير 

شود اين مقادير )که  باشد. بنابراين پیشنهاد می امكان پذير نمی

 شوند( بسته به اولويتی که دارند، به از اليه باالتر دريافت می

مختلف نگاشت شوند که   AcsessCategoryچهار پارامتر

 شوند. ها استفاده می برای کارکردن با بسته MACدراليه 

 اطمینان و تحویل به موقعبهبود فاکتورهای قابلیت  .4

با اعمال تغییراتی روی مكانیزم تصديق موجود در پروتكل 

توان به قابلیت اطمینان  می  IEEE 802.15.4استاندارد 

  صورت که باتوجه به پارامتر باالتری دست يافت، بدين

AcsessCategory ها، تنظمیات تصديق را  هر يک از بسته

ی رفتار يكسان با تمامی دهیم که بجا بگونه ای تغییر می
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های با اولويت باالتر، قابلیت اطمینان  ها، برای بسته بسته

 .بیشتری فراهم شود و بالعكس
macMaxFrameRetries AcsessCategory  اولویت بسته(PP) 

8 AC3 PP7 

4 AC2 PP6/PP5/PP4 

3 AC1 PP3/PP2 

1 AC0 PP1 

 و قابلیت اطمینان PacketPriorityو   AcsessCategory: نگاشت بین  1جدول

آگاه از  MACبرای تامین کیفیت سرويس از يک زمانبند 

کیفیت سرويس استفاده کنیم. سه جزء مهم اين زمانبند 

و  PacketPriorityتابع نگاشت بین پارامتر  -1عبارتند از: 

که   PacketPriorityپارامتر   -AcsessCategory   2پارامتر

 -3کند داده به کدام صف انتقال، وارد شده است.  مشخص می

تابع دسترسی توزيع شده که مسئول کنترل پروسه رقابت 

 باشد. ها در هر يک از چهار صف انتقال می بسته

 
 آگاه از کیفیت سرويس MAC: زمانبند 1شكل

تغییرات الگوريتم بدين صورت است که اگر دو بسته متعلق به 

قال متفاوت، در يک زمان برای دسترسی به کانال های انت صف

 آگاه از کیفیت زمانبندتالش کنند، الگوريتم متوجه شده و 

سرويس، کانال را در اختیار بسته با باالترين اولويت قرار 

های با پايین ترين اولويت نیز، پروسه رقابت را از  دهد، بسته می

فعلی خودشان را  CSMA/CAگیرند اما پارامترهای  سر می

 CSMA/CAهمین تغییرات به الگوريتم  کنند. حفظ می

شود.  اسالت بندی شده آگاه از کیفیت سرويس نیز اعمال می

ها بر حسب  تغییر نهايی که برای رفتار متفاوت با بسته

شود، استفاده از پارامترهای خا  صف  اولويتشان پیشنهاد می

ارايی زمانی بهتری انتقال کیفیت سرويس است. بدين صورت ک

 .شود های با اولويت باال فراهم می برای بسته

 کارایی آنالیز .1

و  رفت همانطور که انتظار می 2طبق داده های آزمايشی جدول 

نتیجه استفاده از يک مكانیزم  شود نیز مشاهده می 2در شكل 

دهی شده، دسترسی بر حسب اولويت به کانال  زمانبندی اولويت

های با اولويت باال را در  اخیر ارسال برای بستهو متعاقبا کاهش ت

 پی داشت.
IEEE 802.15.4 با تعمیم کیفیت سرويس     

 اولويت بسته نرخ ارسال سايز پی لود

88/48 22تا  2از    PP7 

88/48 22تا  2از    PP6 
88/48 22تا  2از    PP3 

IEEE 802.15.4 بدون تعمیم کیفیت سرويس     

88/48 22تا  2از    ندارد 

 :پروفايلهای بار نود کنترلی2جدول 

 
دسترسی مختلف های متعلق به طبقه های : زمان ارسال بسته2شکل   

 

 . مـراجع 6

[1] Huasong Cao, Sergio González-Valenzuela and Victor C. M. 

Leung: Employing IEEE 802.15.4 for Quality of Service 

Provisioning in Wireless Body Area Sensor Networks (2010) 
[2] Kim, T., Lee, D., Ahn, J., Choi, S.: Priority toning strategy for 

fast emergency notification in IEEE 802.15.4 LR-WPAN. In: 

Proceedings of the 15th Joint Conference on Communications & 
Information (2005) 

[3] Pang, A.-C., Tseng, H.-W.: Dynamic Backoff for Wireless 

Personal 
[4] Koubaa, A., Alves, M., Nefzi, B., Song, Y.: Improving the IEEE 

802.15.4 slotted CSMA/CA MAC for Time-Critical events in 

Wireless Sensor Networks. In: Proceedings of the Work-shop on 
Real-Time Networks (2006) 
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برای حل مسائل برنامه ریزی خطی پیوسته تفکیک سیمپلکس  روشتعمیم 

 پذیر 

 saba.ghorbanzadeh@yahoo.com ،دانشگاه آزاد اسالمی ارشد کارشناسی ،*صبا قربان زاده ایوری

   m_m_nasrabadi@yahoo.comایران، ،یار گروه ریاضی دانشگاه پیام نورمحمدمهدی نصرآبادی، استاد

که  ز برنامه های خطی پیوسته می باشدوعه امیک زیرمج (SCLPهای خطی پیوسته تفکیک پذیر )برنامه  وعهمجم چکیده:

و برنامه ریزی اولین بار توسط اندرسون معرفی شده است. بیشتر روش های پیشنهادی برای حل برنامه ریزی خطی پیوسته 

 خطی پیوسته تفکیک پذیر بر پایه گسسته سازی بنا شده است. 

روش سیمپلکس به  اجتناب کرده و سپس با تعمیم را ارائه می دهیم که در آن از گسسته سازی زمان در این مقاله روشی ما

پیوسته تفکیک پذیر را، در حالیکه برخوردهای چندگانه در  تمی را ارائه می دهیم که برنامه خطیفضای نامتناهی البعد، الگوری

 کند.  متناهی حل میآن ایجاد شده است، در تعداد گام های 

 . روش سیمپلکس، برنامه ریزی خطی پیوسته، برخوردهای چندگانهکلمات کلیدی:

                                                           

 *صبا قربان زاده ایوری

 

 مقدمه .1

برنامه ریزی خطی پیوسته تفکیک پذیر تعمیمی از برنامه ریزی 

ه در ایدن  ( می باشدد کده پیشدرفت عمدد    CLPپیوسته )خطی 

به دست آمده اسدت. مددلی کده مدا در      ]6 [پوالنزمینه توسط 

معرفی می کنیم حالت خاصی از برنامده ریدزی مورو دی     اینجا

آن همهه  ( مددی باشددد کدده در SCCPپیوسددته تفکیددک پددذیر ) 

 مخروط های محدب نامنفی می باشند:

 

 

                
                   Hu(t)                  

     x(t) , u(t)  

 

 I×J, K×J ماتریس های ثابتب به ترتی ،F,H,Gدر این مدل 

K×L,   می باشند و همچنین α  وa  یک از  K-  بردار ،b   از

 بدردار  – L یدک  نیز از dبردار و  -J یک از cو  γ، بردار -I  یک

( '. تمدام بردارهدا، سدتونی فدره شدده اندد و )      تشکیل شده اند

 عالمت ترانهاده است.

                مکمل کمبود عبارتند از:          متغیرهای 

 و                   

                             

 

 

را کنترل های)اولیه(  و  را وضعیت های)اولیه(   

 می نامیم. 

دنبالده ای از پایده هدای      فدره کنیدد   1-1تعریف

( باشدد  , ,T) بدردار  τد مجاور شدنی باشد و فره کنید 

مقادیر مرزی در هر بازه زمانی می باشدند.   و  که در آن 

یددک دنبالدده پایدده ای بهیندده بددرای       در صددورتیکه 

(T, , ،باشد )τ می نامیم. حیه اعتبار را نا 

یک برخورد را منفرد گوئیم هرگاه متغیرهدایی کده    2-1تعریف 

صفر می شدوند، برابدر باشدند. در  یدر       tدر زمان های موتلف 

 یک برخورد چندگانه نامیم.آن را اینصورت 

تبصره: آنچه در الگوریتم ما مهم است فره ناتباهیددگی اسدت   

 .وری، قابل تعریف نمی باشدکه بدون آن عملکرد مح

 :اولیه مورد نیاز در روند محاسباتداده های  .2

 ،محدوده های زمانی   -

برای هدر     و   مقادیر مرزی -

 بازه زمانی،

 ت مشتقعالم ".")که  q˙،p،ẋ،u نرخ های قطعه ای ثابت -

 می باشد( برای هر بازه زمانی.

 نقطه شکست: معادله
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   مقادیر  متناظر  Bو  Aضرایب       hو  gضرایب  و

متناظر مقادیر                         می باشند.    

کمکی هایی هستند که مقادیر می نیمم موضعی  σمؤلفه های  

                  را در نقاط شکست معین می کنند.  qو  xاکید  

 روند محاسبات .3

چندگانه در مسدلله، ابتددا بایدد بردارهدای     با ایجاد برخوردهای 

a,b,c,d      را موتدل کدرده و بددا ایجداد آشددفتگی، آن را بده یددک

 برخورد منفرد تبدیل کرد.

تالل در مسلله، باعث تغییدر شدیب هدای متغیدر هدای      ایجاد اخ

 دراین حالت و تغییر در ایجاد زمان های نقاط شکست می شود. 

)   یبا توجه به مقادیر مرزحالت   , ,    و (

, ) ) مجموعده هددم مقدادیر مدرزی      و ,

)دنباله پایه بهینه در مجاورت   , , مدی   (

 q˙،p،ẋ،uزمان های شکست، ندرخ هدای   توان دنباله پایه بهینه، 

در هر نقطده شکسدت را        و   x(t)در هر بازه و

به دست آورد. برای این کدار ابتددا از یدک بدردار مقددار مدرزی       

( , , ه اعتبدار یدک   ، که در داخدل ناحید  (

دنباله پایه بهینه است، شروع می کنیم سپس در تعداد متناهی 

به سمت دنباله پایه ای بهینه برای مقددار   SCLPاز محورهای 

, ) )مرزی  فدره مدی    حرکت می کنیم.,

)𝓁کنیم که  خط مستقیمی باشدد   ،  

که بردارهای مرزی شروع و هدم را متصل می کند. بده جدواب   

افدزای  یابدد.    مقدار اولیه داده و اجازه می دهیم  در 

ناحیده اعتبدار   ناحیه اعتبار بده  از یک  )𝓁، خط با افزای  

بددده ازای  )𝓁مدددی کندددد. در ایدددن حالدددت مجددداور عبدددور 

<  
 ،( ( , ,  𝓁(  = 

)  و    , , ) =    𝓁( .می باشد  

  ر، مقادیبرای دنباله پایه ای بهینه 

را بدست آورده و در معادالت نقطه شکسدت،   n=1,…,Nکه   

 را بدست می آوریم. B و Aضرایب 

، دنبالددده پایددده حاصدددل شدددود در صدددورتیکه 

    در انتها نیزو  بهینه می باشد. 

الگوریتم برحسب در این صورت  را محاسبه می کنیم. و 

 
در تعداد گام های متناهی به جواب بهینه خواهد رسید 

 یا دوگدانی فراتدر از    ین خواهد کرد که هیچ جواب اولیهیا تعی

 .وجود ندارد

 
   

 

 

 

  . نتیجه4

ستفاده از این روش می توان با ایجاد آشدفتگی در بردارهدای   با ا

a,b,c,d  در مسلله و تغییر بازه زمانیT   و یافتن مقادیر مدرزی

در هر بازه زمانی، جواب بهینه را در تعدداد گدام هدای متنداهی     

 بدست آورد.

  . مـراجع5
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ی  رویکردی متفاوت برای حل مسائل صنعتی غیرخطی آمیخته با ارائه

  درجه دوم محدب ریزی ترتیبیاعداد صحیح  در قالب برنامه
 

 m.jabalamely@gmail.com، *مژگان جبل عاملی فروشانی

 کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی دانشگاه اصفهان  فارغ التحصیل

شوند و ریزی غیرخطی آمیخته با اعداد صحیح  مدل بندی میدر دنیای صنعتی رده بزرگی از مسائل در قالب برنامه چکیده:

ها و مشکالتی ها با دشوارینمایند. معموال حل این مدلگیری میها تصمیمبهینه حاصل از حل این مدلمدیران براساس جواب 

که ابعاد مسئله اند. این مشکل زمانیبر و از نظر محاسبات پرهزینهمسائل زماناین گونه  روبرو است. روندهای تکراری حل 

رسد.این نظر مینهاد روشی که بر مشکل مذکور فائق آید ضروری به کند، لذا توصیه و پیشبیشتر خودنمایی می ،بزرگ باشد

یکی از روندهای  SQP)برنامه ریزی ترتیبی درجه دوم ( اختصاص داده شده است. روش SQPمطالعه به ارائه و تشریح روش 

اعتماد و  یریمه و ناحیهکارگیری رویکرد توابع ج با بهتکراری است که قادر است مسائل غیرخطی آمیخته با اعداد صحیح  را 

. نتایج عددی کم و حجم محاسباتی پایین حل کند در تعداد تکراری گرادیان متغیرهای صحیح  جهت کاهشی در محاسبه

است. جدول زمان اجرا مربوط به مصور گردیدهMATLAB 2013افزار سازی الگوریتم روش در محیط نرمحاصل از پیاده

ارائه شده است. منطبق بر این مندرجات زمان اجرای  SQPافزار در مقایسه با عملکرد الگوریتم های استاندارد نرمحل کننده

 است. MATLABافزار های استاندارد نرمبه مراتب خیلی کمتر از زمان اجرای حل کننده SQPالگوریتم 

اعتماد، تابع  درجه دوم ،ناحیهریزی ترتیبی مسائل بهینه سازی غیرخطی آمیخته با اعداد صحیح ،برنامهکلمات کلیدی:

 جریمه،جهت کاهشی

 قدمهم .1

مسهائل  روش برنامه ریزی ترتیبی درجهه دوم اولهین بهار بهرای     

،سپس بها   [1]بهینه سازی با متغیر های پیوسته  طراحی شدند

حهل مسهائل بهینهه    ایهن روش   توجه به نتایج موفقیت آمیز آن

پیوسته به کار گرفته شهد،در   سازی شامل متغیرهای گسسته و

ههای   متغیرههای مسائلی تنها محاسبه  ابتدا این روش در چنین

ی آن تمهام  ولی در نهایت بها توسهعه   پیوسته را برعهده داشتند

دنباله ای از مسائل برنامهه   پیوسته  با حل متغیرهای  گسسته و

در آن توام بها یکهدیگر قابهل محاسهبه شهدند.       ریزی درجه دوم

چکیده مبسوط در بخش اول مسئله بهینه سهازی و   .در این[2]

بیان می شهود و سهپس در بخهش     SQPعملکرد روش  ینحوه

 نحوه ی محاسبه گرادیان برای متغیهر ههای گسسهته و در    دوم

 نتایج   الگوریتم و در بخش چهارم بخش سوم توصیفی اجمالی از

 شود.عددی حاصل از اجرای کد الگوریتم روش بیان می

 (SQP)توصیف روش برنامه ریزی ترتیبی دوم  .2

 :مسئله ی اولیه ی زیر را در نظر بگیرید 
 

 

  

{
 
 
 
 

 
 
 
 

    (   ) 

      (   )    

        

  (   )         ( )
          

                       

                     
 

  

x   متغیر پیوسهته  وy      {0,1}متغیهر گسسهته شهامل مقهادیر  

به متغیر پیوسهته   نسبت می شود و نیز تمام توابعدرنظر گرفته 

x   د. در روش نباشه دوبار مشتق پذیر مهیSQP   برنامهه ریهزی(

ای ، دنبالهه  ترتیبی درجه دوم( برای دست یابی به جواب بهینهه 

محدب آمیخته با اعداد صحیح  نامه ریزی درجه دوماز مسائل بر

ای حل می شوند که در آن با به کارگیری رویکرد توابع جریمهه 

ی یه  جههت   محاسهبه  ای اعتمهاد به  تحت تهثییر روش ناحیهه   

( 1به جای کمینه سازی تابع هدف مسئله ی )،کاهشی مناسب 

کمینه سهازی مهی   با به کارگیری این جهت تابع جریمه ای آن 

ی برنامه ریهزی  ( مسئلهSQP( ام روش )kگردد.. لذا در تکرار )

 حل می شود:(2)درجه دوم 
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  )   ی فوق چه جواب مسئلهچنان
    

درنظر گرفتهه   ( 

  شود، 
  و  ی  جهت کاهشی برای متغیرهای پیوسته   

ی    

جهت کاهشی مناسب برای متغیرهای گسسته مهی باشهد و نیهز    

بهردار کمکهی    ρو به عنوان پارامتر جریمه ای  ایهن مرحلهه      

  گرفتهه مهی شهود. از سهوی دیگهر      ر نظرمناسبی د
  و   

بهه    

ترتیب شعاع های نواحی اعتماد را بهه ترتیهب بهرای متغیرههای     

ها بهرای  ( می باشد که این شعاع1مسئله ) ی پیوسته و گسسته

   و  رسهانی مهی شهوند   ام در صورت لزوم بهه روز  (K+1تکرار)

ه عنهوان تقریبهی از هسسهین    ی  ماتریس نیمه معین مثبت  به 

 آید.بدست میروش شبه نیوتن از ( 1بع الگرانژ مسئله)تا

ی اصللی  ی گرادیان توابع مسئلهچگونگی محاسبه  .3

 ر های صحیحینسبت به متغ

ی برای محاسبه مشتقات جزئی موجود در گرادیان توابع مسهئله 

نمهی تهوان لزومهاز از روابهط       ( نسبت به متغیرههای گسسهته  1)

مقهادیر دقیهق     استاندارد موجود استفاده نمود. لذا در صورتی که

𝛻
 
یا تقریب های خارجی آن موجود   (   )   و   (   ) 

   شود:نباشد از روابط زیر استفاده می

{
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 (SQP)الگوریتم   توصیف اجمالی مراحل  .4

انتخاب نقطه موجه مناسب و ماتریس نیمه معین  :ی صفرمرحله

 مثبت و پارامترهای مناسب 

 ی گرادیان توابع محاسبه : مرحله اول

: محاسهبه جههت کاهشهی مناسهب از طریهق حهل         مرحله دوم

 (.2ی برنامه ریزی درجه دوم )مسئله

ی :بروزرسانی پارامتر جریمه ای و شعاع های ناحیه مرحله سوم

 اعتماد

 c: بروز رسانی ماتریس نیمه معین مثبت  مرحله چهارم

ی موجهه  :چ  کردن شرط توقف و انتخهاب نقطهه  مرحله پنجم

 بعدی و تکرار روال الگوریتم 

 عددی . نتلایج 5

نتایج عددی حاصل از اجرای کهد الگهوریتم روش در نهرم افهزار     

ی آن با سایر حل کننده های مطلب در جهدول  مطلب و مقایسه

دهد که الگوریتم در تعهداد   زیر مشخص شده است که نشان می

ی تکرار کم و در زمان کمتری نسبت بهه سهایر حهل کننهده هها     

 یافته است.مطلب به جواب بهینه دست

متغیر  32پیوسته و  متغیر  22شاملمثالی 

 صحیح 

حل 

 کننده

 

 دقت
وضعيت 

 خاتمه

مدت زمان 

(اجرا)ثانيه  
  تعداد تكرار

      

 
 fmincon 14 42. موفق

      

 
 3 3.87 موفق

Pattern 

search 

      

 
 ga 4 5.84 موفق

 موفق      
.17 

 
6 

الگوريتم 
(SQP) 

 

متغیر  02پیوسته و  متغیر  02شاملمثالی 

 صحیح 

 حل کننده

 

 دقت
وضعيت 

 خاتمه

مدت زمان 

 اجرا)ثانيه(
  تعداد تكرار

      

 
 fmincon 28 31. موفق

      

 
 4 11.71 ناموفق

Pattern 

search 

      

 
 ga 6 6.71 ناموفق

       

 
 51 46. موفق

الگوريتم 
(SQP) 

 

 . ملراجع 6
[1] Z. Zhibin, W. Zhang, Z. Geng, "A feasible SQP method for 

nonlinear programming," IEEE Trans.Applied Mathematics and 
Computation, Vol.215, pp.3956-3969, Apr. 2010. 

[2] O. Exler ,T. Lehmann, and K. Schittkowski, "A comparative 

study of SQP-type algorithms for nonlinear and nonconvex 
mixed-integer optimization,"IEEE Trans .Mathematical  

Programming  Computation, Vol. 40,pp.383-412,Aug. 2012. 

[3] O. Exler , K. Schittkowski, "A trust reigon SQP algorithm for 
mixed-integer nonlinear programming,"IEEE Trans 

.Mathematical  Programming  Computation, Vol. 10,pp.269-
280,sep. 2007. 

442



 
 
 

 1 

 

1 

 برای انتخاب انبار مواد خام  در IAHP-TOPSISرویکرد ترکیبی 

 شرایط عذم قطعیت
معیه بٍرامی

 moein_bahrami@yahoo.com.،داوشجُی کبرشىبسی ارشد گرَي مٍىدسی صىبیع،داوشگبي پیبم وُر تٍران مرکز شمیراوبت، *

        احسبن احدی مطلق،عضُ ٌئیت علمی گرئً مٍىدسی صىبیع،داوشگبي پیبم وُر مرکز شمیراوبت 

هَضَع تػوین گیشی چٌذ هؼیبسی است کِ دس ثشگیشًذُ هالکْبی کیفی ٍ کوی ثَدُ ٍ ثشای  یک ،اًتخبة هحل اًجبس :چکیده

ُ هٌظَس ثشسسی هبّیت هجْن  ة،ضیَُ ّبی قشاسدادی هَجَد ثشای تؼییي هحل اًجبس. ثسیبسی اص ضشکت ّب اّویت استشاتژیک داسد

دس دًیبی اهشٍصی ثسیبسی اص تػویوبتی کِ ثبیذ گشفتِ ضَد ثش . ًبکبفی هی ثبضٌذ،ٍ ًبهطخع سیستن اسصیبثی ٍ سٌجص صثبى 

ثٌبثشایي تػوین گیشی تحت ضشایظ ػذم قغؼیت یکی اص هَضَػبت . هجٌبی اعالػبت غیش قغؼی ، ًبکبفی ٍ یب ًبقع هی ثبضذ 

لزا ثبیذ ضٌبخت کبهلی اص حَصُ ػذم قغؼیت ٍجَد داضتِ ثبضذ ٍ اًَاع ػذم . ثسیبس هغشح ٍ هَسد تَجِ دس جْبى اهشٍصی است 

دس .قغؼیت ّب ضٌبسبیی ضذُ ثبضذ تب ثتَاى ثب تَجِ ثِ ایي اعالػبت ٍ ضٌبخت اًَاع ػذم قغؼیت ّب ، ثْتشیي تػوین اتخبر گشدد

ایي تحقیق ثب دس ًظش گشفتي ضص ػبهل هختلف هَثش ثش هکبى یک اًجبس  ٍ ثذست آٍسدى ٍصى ّش یک اص ایي ػَاهل ثَسیلِ 

پشداختِ این ضٌبخت ایي ػَاهل ٍ تؼییي هیضاى تبثیش ّشیک اص آًْب دس اًتخبة ثْتشیي هکبى ثب استفبدُ اص IAHPتکٌیک 

هغبلؼبت هیذاًی ٍ هػبحجِ ثب کبسضٌبسبى ضشکت دس قبلت پشسطٌبهِ اًجبم پزیشفتِ است کِ ثش ایي اسبس سِ گضیٌِ جْت ایي 

 .ثْتشیي هکبى اًتخبة ضذُ است TOPSISاستقشاس هؼشفی گشدیذُ است ٍ ثب ستجِ ثٌذی ایي گضیٌِ ّب استقشاس اص عشیق 

 IAHP،TOPSISتػوین گیشی،تئَسی خبکستشی،ثشًبهِ سیضی خغی ، :کلمبت کلیدی

                                                        

ارائً دٌىدي*  

 

 مقدمه .1

 هؼوَال یکی اص تػویوبت ثسیبسهْن ٍ ،تؼییي هحل یک اًجبس 

. استشاتژیک دس ثْیٌِ سبصی سیستن ّبی لَجیستیک هی ثبضذ

اص عشیق ثسیبسی اص ، عَالًی هذت ثَدُ ٍ اگشچِ ،ایي تػوین

 اهب ثؼضی اص ،هؼیبسّبی کوی ٍ کیفی تحت تبثیش قشاس هی گیشد

هی تَاًٌذ ثش اّویت تػوین ایي هؼیبسّب اًقذس هْن اًذ کِ 

اص جولِ هؼیبسّبی هَسد تَجِ هی تَاى ثِ . هشثَعِ تسلظ یبثٌذ

 صیشسبخت ٍ ، خػَغیبت ٍ ٍیژگی ّبی ًیشٍی کبس،ّضیٌِ ّب

 اص جولِ اثؼبد هْن هَجَد دس صًجیشُ ،اًجبسّب. ثبصاس اضبسُ کشد

 ًقطی حیبتی دس هَفقیت ٍ یب ،هٌبثغ هذسى ثَدُ ٍ اهشٍصُ

توبًی تجبسی ثشای  سبخ،یک اًجبس. ضکست تجبست ایفب هی کٌٌذ

ایي هخبصى تَسظ . هیبًگیشی ٍ رخیشُ سبصی کبال است

 ، خشدُ فشٍضبى، غبدسکٌٌذگبى، ٍاسدکٌٌذگبى،تَلیذکٌٌذگبى

 . گیشًذسیستن ّبی حول ٍ ًقل ٍ غیشُ هَسد استفبدُ قشاس هی

 ًشم افضاسی ثشای سیستن پطتیجبًی ،(2004)کَلسَى ٍ دٍسیگَ

اًجبس ػوَهی عشاحی کشدُ تب ثِ کبثشاى غٌبیغ ایي اًتخبة 

فشغت سا ثذٌّذ تب دادُ ّبی کالسیک سا ثش اسبس هخبصى 

 اًجبس دسّش م اعالػبتی چٌذ ایت،دس ایٌجب.  استخشاج کٌٌذ،ػوَهی

 ثِ ،(2003)دسصًش ٍ ّوکبساًص. ٍجَد داسددسکطَس هشثَعِ 

اًجبس هشکضی پشداختٌذ یؼٌی هَضَع تؼییي ثْتشیي هحل ثشای 

اًْب ثِ عَس .  هطخع است اًجبسّبصهبًی کِ ایي هحل ّب ٍ تؼذاد

تؼییي هحل ّش  ثشای اٍل اى کِ.  هَضَع سا حل کشدًذ،هتَالی 

اًْب ثْتشیي سیبست ٍ .  هَجَدی خبلع الصم است،اًجبس هشکضی

اًْب هَجَدی .  دس ًظش گشفتٌذخظ هطی سا ثشای سفغ ایي هَضَع

کل ٍ ّضیٌِ ّبی حول ٍ ًقل سا ثِ غَست تبثؼی اص هحل اًجبس 

 کلی دس  ثْیٌِ سبصی ایي تبثغ،گبم ثؼذی. هشکضی ثیبى کشدًذ

 ضیَُ ای ،(1997)ّیذاکب ٍ اکبًَ.توبم هحل ّبی هوکي است

ضجیِ سبصی ضذُ ثشای اًجبسّبی هحذٍد دس هقیبس ثضسگ هؼشفی 

 کِ ثبلي سشچ ایي ضیَُ داسای یک الگَسیتن اثذاػی است. کشدًذ

 هذل دیگشی ثش اسبس ،(1999)تضًگ ٍ چي. ًبهیذُ هی ضَد

 . چٌذ هٌظَسُ فبصی پیطٌْبد کشدًذیک ضیَُ

 روش تحقیق .2

 دس جستجَ ای ٍ کتبثخبًِ هغبلؼِ ثب استفبدُ اص سٍش  اثتذا دس

ٍ ػَاهل هَثش دس  هؼیبسّب دس خػَظ ػلوی،  هؼتجش ّبی سبیت

 ٍ ثٌذی ستجِ ّبی  تکٌیک ّوچٌیي ٍ اًتخبة هکبى تسْیالت 

 ٍ تئَسی سیتن ّبی IAHPتػوین گیشی ضبهل سٍش ّبی 

 ثب استفبدُ سپس. ضذُ است گشدآٍسی تحقیق خبکستشی ادثیبت

گشٍُ هٌْذسی  ثب کبسضٌبسبى هػبحجِ ٍ هیذاًی هغبلؼبت اص

ضشکت ثِ  غٌبیغ ،کبسضٌبسبى سفبسضبت هَاد خبم ٍ پشسٌل اًجبس

443



 
 

 2 

 دس ضبخػْب اص یک ّش تأثیش هیضاى تؼییي ٍ ضبخػْب تجییي

 دادُ آٍسی پس اص جوغ. ضذُ است اًتخبة هکبى اًجبس پشداختِ

 ثش هجتٌی ّبی تحلیل ٍ اص تجضیِ استفبدُ ثب اثتذا اعالػبت ٍ ّب

 ثب  ٍ ثب ٍ سپس تطکیل سا تػوین  هبتشیسMADMفٌَى 

سٍش ّبی تػوین گیشی چٌذ ضبخػِ  دس ضشایظ  اص استفبدُ

ثِ تؼییي هکبى  ػذم قغؼیت تئَسی سیستن ّبی خبکستشی ،

دس ایي هَسد اص ًشم افضاسّبی .ثْیٌِ ی اًجبس پشداختِ ضذُ است

EXCELٍ   LINGOاستفبدُ ضذُ است . 

 تئوری سیستم خبکستری .3

 کِ داسد ٍجَد فشاٍاًی ٍ گًَبگَى ّبی سیستن ٍاقؼی دًیبی دس

 ٍ داسًذ سا خَد خبظ ّبی ٍصیشسیستن اجضا ّب، آى اص یک ّش

 آ ثیي اجضا،سٍاثظ ایي ضٌبخت ثش ػالٍُ ثبیذ ّب آى ضٌبخت ثشای

 اعالػبت اگش.ضَد هؼلَم ًیض سیستن سبختبس ّوچٌیي ٍ ًْب

 کبهالً اعالػبت ٍ سفیذ ثبسًگ سا سیستن یک ضفبف ٍ ٍاضح

 غَست ایي دس ضَد، تجسن سیبُ سًگ ثب یک سیستن ًبضٌبختِ

 عجیؼت دس ی هَجَد ّب سیستن ثیطتش ثِ هشثَط اعالػبت

 ًبضٌبختِ کبهال)سیبُ یب ٍ (ضذُ ضٌبختِ کبهالً) سفیذ اعالػبت

 خبکستشی سًگ ثِ یؼٌی دٍ آى اص هخلَعی ، ثلکِ ًیستٌذ (

 هی ی خبکستشی ّب سیستن سا ّب سیستن گًَِ ایي .ّستٌذ

 اعالػبت ًجَدى کبهل ّب، آى هطخػِ تشیي اغلی کِ ًبهٌذ

دس غَستی کِ ثِ جبی استفبدُ اص  ..است آى سیستن ثِ هشثَط

یک ػذد قغؼی ٍ دقیق دس قضبٍت خجشگبى اص یک ػذد ثبصُ ای 

ٍ (حذ ثبال)ٍ یب ضٌبٍس استفبدُ گشدد،هی تَاى خَضجیٌبًِ تشیي

قضبٍت ّبی خجشگبى سا دس تػوین (حذ پبییي)ثذثیٌبًِ تشیي

ثِ ثیبى سبدُ تش ثِ جبی استفبدُ اص یک .گیشی ًْبیی دخبلت داد

ػذد قغؼی ٍ دقیق هی تَاى اص یک ػذد ضٌبٍس یب پیَستِ 

حبل دس غَستی کِ دس هبتشیس تػوین گیشی ثِ .استفبدُ کشد

جبی اػذاد دقیق اص اػذاد ثبصُ ای استفبدُ ضَد،هبتشیس 

 .هقبیسبت صٍجی ثبصُ ای تطکیل هیطَد

 نتبیج و بحث .4

ثوٌظَس اًتخبة هحل اًجبس هَاد خبم ثب تَجِ ثِ هتغیش ّبیی کِ 

اًتخبة ضذُ اًذ چْبس هکبى داسای ػولکشد قبثل قجَل هی 

دس اثتذا ثَسیلِ هبتشیس ثبصُ ای کِ حبغل اص قضبٍت .ثبضٌذ

خجشگبى هی ثبضذ ٍ حل آى ثب هذل ثشًبهِ سیضی خغی ثِ تؼییي 

هقبدیش ٍصى ّب پشداختِ ضذُ است کِ  ثشای حل آى اص ًشم افضاس 

lingoثْشُ گشفتِ ضذُ است .  

دس اداهِ ثَسیلِ سٍش تبپسیس ثِ ستجِ ثٌذی هکبى ّب پشداختِ 

 ضبخع اسصیبثی n گضیٌِ ثِ ٍسیلِ mدس ایي سٍش . .ضذُ است

ساُ "ٍ "ساُ حل ایذُ آل هثجت"هٌغق اغَلی ایي هذل .هی ضًَذ

ساُ حل ایذُ آل هثجت ساُ حلی .سا تؼشیف هی کٌذ"حل ایذُ آل 

است کِ هؼیبس سَد سا افضایص دادُ ٍ هؼیبس ّضیٌِ سا کبّص هی 

گضیٌِ ثْیٌِ .ساُ حل ایذُ هٌفی ػکس هثجت ػول هی کٌذ.دّذ

گضیٌِ است کِ داسای کوتشیي فبغلِ اص ساُ حل ایذ آل هثجت ٍ 

ثِ .دس ػیي حبل دٍستشیي فبغلِ اص ساُ حل ایذُ آل هٌفی ثبضذ

ػجبستی دس ستجِ ثٌذی گضیٌِ ّب ثِ ایي سٍش گضیٌِ ّبیی کِ 

ثیطتشیي تطبثِ سا ثب ایذُ آل هثجت داضتِ ثبضٌذ،ستجِ ثبالتشی 

 (.1981یَى ٍ ٍاًگ )کست هی کٌٌذ
ًضدیکی  ستجِ ثٌذی

 ًسجی

فبغلِ اص 

ایذُ آل 

 هٌفی

فبغلِ اص 

ایذُ آل 

 هثجت

 

 هکبى اٍل 0.104 0.106 0.506 3
 هکبى دٍم 0.077 0.082 0.515 2
 هکبى سَم 0.105 0.105 0.499 4
 هکبى چْبسم 0.052 0.113 0.687 1

 

 ثْشُ IAHP-TOPSISدس ایي تحقیق اص سٍیکشد تشکیجی 

گشفتِ ضذُ است یکی اص هضایبی سٍش ّبی تشکیجی ایي هی 

ثبضذ کِ ّش کذام اص سٍش ّب ًقبط ضؼف سٍش دیگش سا پَضص 

هی دٌّذ ٍ ثذیي تشتیت جَاة ّبیی کِ حبغل هی گشدد 

 هقبدیش IAHPدس اثتذا ثَسیلِ سٍش .هَسد اعویٌبى هی ثبضذ

ٍصى هؼیبسّب سا ثِ دست آٍسدُ ٍ سپس اص عشیق سٍش 

TOPSIS ثِ ستجِ ثٌذی هکبى اًجبسّب پشداختِ ضذُ کِ دس 

 .ًْبیت هکبى ضوبسُ چْبس دس ستجِ اٍل قشاس گشفتِ ضذُ است

 مـراجع . 5
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Hub Network Reliability Maximization Model with Multiple
Allocations

Katayoon Eshkofti1, “M.Sc. student”, a Department of industrial engineering, Amirkabir university of technology, Tehran,

Iran, k.eshkofti@aut.ac.ir

Abstract: In this paper, a hub network with multiple hub nodes and non-hub nodes is considered; with
given reliability for every route in the network, the goal is to find the optimal route from origin to
destination with maximum reliability. In addition, the hub network is assumed to be a multiple
allocation one. To solve the problem, two meta-heuristic algorithms are utilized which include Tabu
Search (TS) algorithm and Particle Swarm Optimization (PSO) algorithm. At the end the results of
each algorithm are represented and the comparison and sensitivity analysis have been done.

Keywords hub network, reliability, Tabu Search, Particle Swarm Optimization

1. INTRODUCTION

Hub location problem (HLP) is one of the novel and
thriving research areas in location theory. In order to satisfy
a demand, HLP involves the movement of people,
commodities, or information between required origin–
destination pairs. Hubs are applied to decrease the number
of transportation links between origin and destination
nodes. For example, a fully connected network with k
nodes and with no hub node has k (k - 1) origin–destination
links. However, if a hub node is selected to connect all
other nodes (non-hub nodes, also known as spokes) with
each other, there will be only 2(k _ 1) connections to serve
all origin–destination pairs. This idea can be extended to a
network with more than a hub node, called a multiple-hub
network. Thus, by using fewer resources, demand pairs can
be served more efficiently with a hub network than with a
fully connected structure. Costs of a hub network depend
on its structure. The total distance of arcs connecting the
whole network might be less in a hub network, but the total
travel distance may be greater since there is no guarantee
that the number of people, merchandise, or information
moving on the hub-to-hub connections be greater than
those moving between hub and spokes. Therefore, it will be
very complicated to determine location of hub facilities as
well as allocation scheme of clients to them (Campbell,
Lowe, & Zhang, 2007).
In next section the model will be presented and in preceding
sections Tabu Search and Particle Swarm optimization
results are shown. At final sections a comparison between
these two algorithms and their results is done and
sensitivity analysis will be discussed.

2. MODEL

The objective function maximizes total reliability of
network. First constraint ensures that p hubs are selected
(for current model 2 hubs). Second constraint ensures that
all flows from i to j should travel through hub(s) k and m,

and k can be equal to m. the third and forth constraints
together prevent the flow between i to j from being routed
through non-hub nodes.

In which
P: number of hubs to be located (in this model two hubs are
considered)

: The amount of flow between i and j
: The fraction of flow from origin i to destination j via

hub k and m in that order (i→k→m→j)
: The routing reliability for the route

: 1 if node i is allocated to hub k; 0 otherwise

3. TABU SEARCH RESULTS

The results of Tabu Search solution for this model are as
follows:

 Elapsed time is 0.141558 seconds.

 Best-z= 1.5332e+005
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4. PARTICLE SWARM OPTIMIZATION RESULTS

The results of Particle Swarm Optimization solution for
this model are as follows:
Elapsed time is 0.759644 seconds
Best-z=1.5963e+005

5. CONCLUSION

These two algorithms have no advantage upon each other.
That is, for example we can’t say that Tabu Search
algorithm is better than Particle Swarm Optimization
algorithm; but we can take advantage of a hybrid
algorithm in order to lower the weaknesses of each
algorithm and to highlight the strengths of each one.
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های  ها و خصوصیات مولفه تری از ارتباطات درون شبکه ها، کمک به درک دقیق های ساختاری شبکه یابی به ویژگی دستچکیده:

ی همبند  ها را در ساختار یک شبکه وس و یالهای شبکه، که اهمیت رئ به طور خاص، تجزیه و تحلیل مرکزیت. کند آن می

گذاریِ رئوس  است. در این مقاله، ما چندین مرکزیت رئوس متفاوت را برای ارزش کند، بسیار مورد مطالعه قرار گرفته ارزیابی می

اعمال های زیستی  عنوان کاربردی از مرکزیت، این مفهوم را بر شبکه ها معرفی خواهیم کرد. سپس به در انواع شبکه

نمایند. در این مطالعه، به  رآیندهای زیستی میهای حایز اهمیت در ف اساییِ مولفهها کمک شایانی در شن نماییم.این مرکزیت می

مسیر را -k، مرکزیت جدیدی با نام چنین همپردازیم.  های مختلف می گذاریِ مرکزیت های ارزش ها و شباهت بررسیِ تفاوت

تواند  می آندهیم که  دهیمو نشان می های مختلف زیستی مورد استفاده قرار می معرفی نموده و آن را برای ارزیابیِ شبکه

 میانی باشد. برای مرکزیت نقطه یجایگزین مناسب

 .های زیستی ؛ مرکزیتشبکه؛ شبکه آنالیز ساختاری شبکهکلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده

 مقدمه .1

شناسبی،   هبا در علبوم مختلفبی ماننبد زیسبت      ی شببکه  مطالعه

کبامپیوتر و ییبره بسبیار مبورد توجبه قبرار        اجتماعی، علوم علوم

هبا ببه    گرفته است. هدف اصلی در این مطالعات، بررسی شببکه 

هاست کبه مبا را در درک    هایی از آن یابی به ویژگی منظور دست

کند.  های پیچیده کمک می کرد این گونه سیستم تری از عملبه

ها برای کشبف عناصبر کلیبدی در یبک      ترین روش یکی از مفید

شبببکه، بررسببی مفهببوم مرکزیببت اسببت. در ایببن روش، بببرای  

ببا اسبتفاده از     هبا را  ترین عناصبر شببکه، آن   شناسایی پراهمیت

 .[1]کنند  بندی می های مختلف، رتبه مرکزیت

هبا و   کبن   های اخیر، توجبه زیبادی ببه مطالعبه ببرهم      در سال

هبا، و   ها، پروتئین ارتباطات بین عناصر مختلف زیستی مانند ژن

هببببببببا جلبببببببب  شببببببببده اسببببببببت.  متابولیببببببببت

کنشبپروتئی  هایزیستیمثلشبکهبرهم تعامالتزیستیمتفاوتیدرشبکه

ن، شبببکهتنظیمژن وشبببکهمتابولیک،وجوددارد. بببه عنبببوان    

توان به نتایج  ها، می رکزیت در شبکهای از بررسی مفهوم م نتیجه

 .[4-2]های زیستی اشاره کرد  تحلیل شبکه حاصل از

 مفهوم مرکزیت .2

در ادامه برخی مفاهیم مرکزیت رئوس ارایه خواهد شد. مرور 

 یافت.  [1]توان در  ها را می تری از این مرکزیت جامع

A  .مرکزیت درجه 

توانبد در ارزیبابی    مبی ترین انواع مقداردهی که  یکی از مقدماتی

مرکزیبت   .رئوس مورد استفاده قرار گیبرد، درجبه رئبوس اسبت    

 های واقع بر آن راس است. ی یک راس برابر با تعداد یال درجه

B  .مرکزیت بردار ویژه 

کهدر  [1]توسط بوناکی  معرفی شدهاست بردار ویژهمرکزیت 

هبای آن   گذاری، به یک راسبه میزانمرکزیت همسبایه  این ارزش

 شود. ارزش داده می

بببرای گببراف     ,G V E فببرک کنیببدA  مبباتریس

 ترین مقدار ویژه ماتریس ا بزرگویژه متناظر ببردار xو مجاورت

 باشد یعنی،مجاورت

(1) ; 1Max Ax x x 

1در  ivی راس  مرکزیت بردار ویبژه  2{ , , , }nV v v v 

 .[5]خواهد بودxامین جز بردار ویژه iبرابر 

C  .مرکزیت زیرگراف 

ی سبهم مشبارکت هبر راس در کبل      مرکزیت نشان دهنبده این 

به صورت  ivهای شبکه است. مرکزیت زیرگراف راس  زیرگراف

 :[6]شود  زیر تعریف می
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D  .میانی مرکزیت نقطه 

گیبری اسبت کبه     میبانی معیبار دیگبری از انبدازه     مرکزیت نقطه

در ایجاد برقراری ارتباط میان دیگبر  اهمیت حضور یک راس را 

تبوان ببا اسبتفاده از     . این مرکزیت را می[4]کند رئوس بیان می

 فرمول زیر محاسبه کرد:
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ها بین دو راس متمایز  ترین مسیر تعداد کوتاه stsکه در آن 

s  وt  است و( )st vs ترین به شرط عبور از تعداد کوتاهv . 

E  . مرکزیت-kمسیر 

یردر ابتبدا توسبط آاهباکن و همکباران      مسk-یتمرکزمفهوم 

. این مرکزیت معیار مناسبی برای جبایگزینی ببا   [7]معرفی شد 

مسبیر  -kببرای هبر راس، مرکزیبت     .اسبت  میانی مرکزیت نقطه

ترین مسبیرهایی ببا طبول     مقداری است متناس  با تعداد کوتاه

گذرد.  بین سایر رئوس گراف که از راس مفروک می kحداکثر 

v،برای هر راس  k pathC v
 شود: به صورت زیر تعریف می 

(4)  
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جایی که در این نوع مرکزیت به جای در نظبر گبرفتن    از آن

در نظبر گرفتبه شبده     kتمام مسیرها، تنها مسیرهایی به طول 

است در محاسبات ایبن نبوع مرکزیبت در مقایسبه ببا مرکزیبت       

 یابد.  میانی، زمان به طرز قابل توجهی کاه  می نقطه

 . نتـایج 3

هبای   هبا در شببکه   در این مطالعه، به بررسیِ کاربرد مرکزیت

بر اساس نوع شبکه، مفهوم مرکزیت ممکبن    پردازیم. زیستی می

است به تفسیرهای مختلف منجر شود. در ایبن مقالبه، تنهبا ببه     

 پردازیم. های مختلف در مقایسه با یکدیگر می کرد مرکزیت عمل

مسبیر در  -kکبارگیریِ مرکزیبت    این پژوه  ببه   عمده  سهم

های  سازی های مختلف زیستی است. نتایج حاصل از پیاده شبکه

بنبدی رئبوس در    دهد که، ببه منظبور رتببه    انجام شده نشان می

توان به عنبوان یبک    مسیر را می-kهای زیستی، مرکزیت  شبکه

ر میان تمام . ددر نظر گرفتمیانی  جایگزین برای مرکزیت نقطه

برابر  kترین نتایج با در نظر گرفتن  ، مطلوبkمقادیر مختلف 

کببه فقببط  جببایی بدسببت آمببده اسببت. از آن  ln(\v\+\E\)بببا 

ن در نظر گرفته شبده اسبت، زمبا    kمسیرهای با طول حداکثر 

مسیر -kبندی رئوس با استفاده از مرکزیت  محاسبات برای رتبه

 تر است. میانی بسیار پایین در مقایسه با مرکزیت نقطه

 24 دار، ج معنبی یبابی ببه نتبای    منظبور دسبت   در این مقاله به

ی هبا  کن  پروتئینی با تعبداد رئبوس و یبال    مجزای برهم  شبکه

چنبین، پبنج معیبار     هبم انبد.   مورد بررسی قبرار گرفتبه  متفاوت 

مسیر برای -kمیانی و  مرکزیتِ درجه، بردارویژه، زیرگراف، نقطه

 اند. تر انتخاب شده مطالعه دقیق

 24هببای بببااتر از  پببروتئین مهببم و دارای رتبببه 33تمببامیِ 

از ایبن پبنج مرکزیبت بدسبت      کهکن  پروتئینی  ی برهم شبکه

 تقریبا مشابه هستند. ،اند آمده

، همبسبتگی  هبا  عملکرد مشابه مرکزیبت دن تر ش برای روشن

ها را با استفاده از ضری  همبستگی پیرسبون محاسببه    میان آن

کند که وابسبتگی نزدیکبی ببین     . نتایج آن تایید می[8]کردیم 

میانی وجود دارد. عالوه بر این، تجزیبه   مسیر و نقطه-kمرکزیت 

میبانی در   دهبد کبه مرکزیبت نقطبه     و تحلیل آماری نشبان مبی  

های بردارویژه و زیرگبراف رابطبه نزدیکبی ببا      یسه با مرکزیتمقا

بنبدی   مرکزیت درجه دارد. به عبارت دیگر، ترتی  رئبوس رتببه  

میانی  دهد شباهت بیشتری بین دو مرکزیت نقطه شده نشان می

و درجه در مقایسه با دو مرکزیت دیگر وجود دارد. عالوه بر این، 

هد که مرکزیت زیرگبراف  د نتایج حاصل از این مقایسه نشان می

ترین همبستگی میان تمام این پبنج مرکزیبت اسبت.     دارای کم

ایببن مقببادیر مختلببف ضببری  همبسببتگی، تمببایز دقیقببی بببین 

کند. بنابراین، انتخاب مناس  مرکزیت منجر  ها ارایه می  مرکزیت

 شود. ها می تری از پروتئین های دقیق به استخراج ویژگی
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ي فازی به ویژه برنامه ریزی خطي فازی یاضر یاز مدل ها یاریدر بس یضروربسیار گام  یک یاعداد فاز یرتبه بند :چکیده

های روش رو از این. دوبکار میرید و غیره تول یزیربرنامه، یریگ یمتصمعلم ، فازیکنترل یات، در عمل یقتحقدر  مي باشد که

با در این مقاله، . دارند مشکالتيها و کمبودها این روش اکثر ، با این حالاعداد فازی ارائه شده است رتبه بندیزیادی برای 

یک روش برای رتبه بندی توجه به ضرورت رتبه بندی در ارزیابي بهینگي در الگوریتم های حل مسایل بهینه سازی فازی، 

در نرم افزار این روش با پیاده سازی ر پایان و د ارائه خواهیم کردشعاع و مرکز دایره محاطي مثلث فازی مثلثي بر پایه اعداد 

  .مقایسه خواهیم کرددر ادبیات مسئله  مطرح شدههای روشهای تصادفي آن را با و تولید مثال  (MATLAB)متلب

 . رتبه بندی اعداد فازی، دایره محاطي مثلث برنامه ریزی خطي، اعداد فازی مثلثي، :کلمات کلیدی

                                                           

ارائه دهنده*  

 

 لهاادبیات مسو  مقدمه .1

طراحیي روش  در  یضروربسیار گام  یک یاعداد فاز یرتبه بند

ي و ریاضیات فازی مربوطیه  یاضر یاز مدل ها یاریبسهای حل 

  :له برنامه ریزی خطيمسااز مسائل متداول یکي  .مي باشد
max

.

0

Z Cx

s t

Ax b

x

 

در باشیند،   تواند غیرقطعیي و فیازی  مي Cو یا  A ،bضرایب 

های مختلف به صورت  ارزش و اهمیت گزینه، بسیاری از مسائل

هیای   برای نشان دادن ارجحیت گزینه. گردد ی بیان مي فاز اعداد

ا مزبور نسبت به یکدیگر، الزم اسیت روشیي ارائیه گیردد کیه بی      

 مرتیب ی را مانند اعیداد معمیولي    استفاده از آن بتوان اعداد فاز

ی  جایي کیه تییییرات توابیض عضیویت اعیداد فیاز       اما از آن .نمود

ی را  باشید، بنیابراین اعیداد فیاز     نسبت به یکیدیگر خطیي نمیي   

توان مانند اعداد معمولي بیه صیورت مسیتقیم بیا یکیدیگر       نمي

بنیدی مواجیه     ی رتبیه  مسیأله با ییک   در اینصورت مقایسه نمود

 .خواهیم شد

ی بر اساس یک یا چند ویژگي مختلف  های فاز بندی کمیت رتبه

این ویژگي ممکن است مرکز . گیرد ی صورت مي از اعداد فاز

ها   ثقل، ناحیه زیر تابض عضویت و یا نقاط تقاطض بین مجموعه

 ی را در بندی، ویژگي مشخص از اعداد فاز یک روش رتبه. باشد

از . کند بندی مي نظر گرفته و آنها را بر اساس این ویژگي رتبه

این رو، اولین نتیجه معقول این است که نباید انتظار داشته 

بندی یکساني را به یک  بندی مختلف، رتبه های رتبه باشیم روش

طیف وسیعي از روش . ی نسبت دهند نمونه یکسان از اعداد فاز

روش خاص و  ثقل به عنوان یکی، از ایده مرکز های رتبه بند

 درمفهوم مرکز ثقل برای اولین بار، . برند آزموده شده بهره مي

در این  .بکار گرفته شد ]1[ یاگرتوسط رتبه بندی اعداد فازی 

رکز ثقل برای رتبه بندی روش یاگر تنها از مختصات افقي م

. دادرا کاهش مي استفاده نمود که همین امر کارایي روش

، روش یاگر را بهبود دادند بدین ]2[ و همکارانموراکامي 

صورت که از مختصات عمودی و افقي مرکز ثقل به طور 

در اعداد فازی . استفاده کردند برای ارائه رتبه بندی همزمان

مثلثي، مختص عمودی مرکز ثقل مشخص نیست در نتیجه این 

مشخصه برای رتبه بندی اعداد مثلثي با مرکز ثقل یکسان 

 ،به بر مشکل انتخاب یکي از مختصاتبرای غل. استناکافي 

ارائه کرد که در محاسبه آن از هر را شاخص فاصله  ]3[چنگ

 .شوددو مختصات مرکز ثقل استفاده مي

که روش های تشریح شده  ند، نشان داد]4[ مکارشهچن و  

توانند اعداد قطعي را رتبه بندی دچار نقصاني هستند که نمي

ائه کردند که از مرکز ثقل و انحراف کنند، آنها روشي را ار
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. اعداد فازی استفاده کرده و بر این مشکل غلبه کردند استاندارد

نزیراه  بر مبنای مرکز ثقل توسط رتبه بندی روش های معروف

  .ندبطور جامض بررسي شد] 5[و دواد در 
 

 

 ارائه روش رتبه بندی جدید .2

بر پایه دایره محیاطي  جدید رتبه بندی این بخش یک روش در 

داییره محیاطي داییره ای    . )داخلي یک مثلث ارائه خواهیم کیرد 

مماس  آنبر هر سه ضلض  در داخل مثلث قرار گرفته و کهاست 

روش پیشینهادی همننیین میي توانید اعیداد قطعیي و        (.است

. فازی با مرکز ثقل یکسیان را رتبیه بنیدی کنید     اعدادحقیقي و 

داییره محیاطي داخلیي مثلیث     مبتني بر یکتیایي   اد شدهیروش 

 .کندآن را بیان مي ]6[قضیه زیر  است که

 Iنیمسازهای زاوییه هیای مثلیث یکیدیگر را در نقطیه      . 1قضیه 

-میي ( incenter)قطض مي کنند که به آن نقطه مرکز داخلیي  

یي اسیت کیه در داخیل    دایره ای یکتیا گویند و این نقطه مرکز 

 (.را ببینید1شکل )  استشده مثلث محاط 

 

 

 

 

 
 

 نیمسازها، دایره محاطي و مرکز ثقل مثلث: 1شکل
 

در فضیای اقلیدسیي    ΔABCمثلیث   Iمرکز داخلي . 2قضیه 
n کنددر معادله زیر صدق مي: 

( , ) ( , ) ( , )A A B B C Ca x y b x y c x y
I

P

 
 . 

Pکه در آن  a b c   طول محاطي مثلث است. 

 فازی مثلثي با شعاع، مرکز و دایره محاطي اش عدد: 2شکل
 

اع دایره محاطي یک عیدد مثلثیي فیازی وابسیته بیه      عمرکز و ش

m,پارامترهای ua a وla برای رتبه  اولیهبنابراین یک ایده . ستا

بیا  . فازی مثلثي استفاده از داییره محیاطي آنهاسیت    اعدادبندی 

فییازی مثلثییي  اعییدادRankتوجییه بییه مباحییث مطییرح شییده،

( , , )l m ua a a= A  کنیمزیر تعریف ميسه تایي را بصورت: 

 
1

( ,1 , )
2

mA A A
Rank A x y y a   

سیه  بیر  اعداد فازی را بر اساس قاعده ترتییب الفبیایي    و ترتیب

صورت که ابتدا مولفه  بدین .کنیمها مشخص ميآنRankتایي

و عیددی کیه    را برای هر دو عدد فازی مقایسهتایي اول این سه

و  اعالم خواهیم نمیود را بزرگتر دارای مولفه اول بزرگتری باشد 

تایي خواهیم مولفه دوم این سهمقایسه صورتي به سراغ  تنها در

به همین شیکل   دو عدد فازی یکسان باشد ورفت که مولفه اول 

های سوم آنهیا را  دوم آنها نیز یکسان باشد، مولفه هایاگر مولفه

 .کنیمبا هم مقایسه مي
 

  مقایسه روش های. 3

بیر   های رتبه بندی بر مبنای مرکیز ثقیل را  روش 1جدول در 

 اساس توانایي رتبه بندی اعداد فازی با مرکیز ثقیل یکسیان و   

 .اعداد غیرفازی مقایسه خواهیم کرد
 

 های رتبه بندیمقایسه روش: 1جدول 
مقایسه توانایی  های رتبه بندیروش

 اعداد قطعی

اعداد توانایی مقایسه 

فازی با مرکز ثقل 

 یکسان

   روش یاگر
   روش موراکامی و همکاران

   روش چنگ
   روش چن و چن

   روش پیشنهاد شده
 

  تیجه گیرین. 4

و رتبه بندی کمیت هیای   توجه به اهمیت ارزیابي گزینه هاا ب

فازی در طراحي الگوریتم های حل مسایل بهینه سازی خطي 

مبتنیي بیر سییمسلکر در ایین     فازی همنون الگوریتم هیای  

ایین  . مقاله یک رویه جدید برای رتبه بندی ارائه شیده اسیت  

زیر الگوریتم برای ارزییابي شیرط   میتواند به عنوان یک روش 

 .بهینگي مورد استفاده قرار گیرد
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پیاده سازی کارای روش شاخه و هزینه برای مسایل          تکنیک های

 برنامه ریزی صحیح آمیخته

 m.khorrami@sutech.ac.ir  ،ریاضی، دانشگاه صنعتی شیراز گروه عضو هیأت علمی  ،سید مصطفی خرمی زاده

 f.nazari@sutech.ac.ir ، دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شیراز، * فهیمه نظری
  

است در نگاه اول آسان به نظر بیاید ولی در عمل دارای ترکیب روش تولید ستون و روش شاخه و کران گرچه ممکن   چکیده:

و با استفاده از روش ای شاخه زنی کارایی بررسی شده در اینجا برای رفع این چالش ها تکنیک ه چالش های بسیاری است.

یر های زیاد های بازیابی شدنی بودن، محک های جدیدی برای به کف رسیدن معرفی می شود. عالوه بر این برای رفتار با متغ

سته از شرح داده شده و نقش هر د الگوریتمی و هسته ای ،مساله یک تقسیم بندی مناسب از متغیر ها به متغیر های اندیسی

الگوریتم حاصل روی مساله جریان چند کاالیی صحیح با متغیر های دودویی اجرا  . در پایاناین متغیر ها شرح داده می شود

 د.فی شده مورد ارزیابی قرار می گیرکارایی تکنیک های معر با ارایه نتایج عددی شده و

  آمیخته، بازیابی شدنی بودن ستون، برنامه ریزی صحیح روش شاخه و هزینه، تولید کلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده

 مقدمه .1

در روش شاخه و هزینه از آنجایی که تعداد متغیر های مساله   

بسیار زیاد است و کار با همه متغیر ها هزینه زیادی در بر دارد 

سعی می کنیم با زیر مجموعهه ای کوچهک از متغیهر هها کهار      

کنیم. بدین منظور از روش تولید ستون در قالب روش شاخه و 

ست سازی برنامه ریهزی  کران استفاده می کنیم. ابتدا مساله س

خطی را در ریشه با روش تولید ستون حل کرده و اگهر جهوا    

صحیح باشد توقف می کنیم. در غیر این صورت بها اسهتفاده از   

تکنیک های شاخه زنی کارا زیر مساله هایی دیگر که متنهارر  

با گره های درخت جستجو در روش شاخه و کهران هسهتند را   

له را با روش تولید ستون حل می ایجاد می کنیم و هر زیر مسا

کنیم. در اینجا الزم است معیار هایی نیز برای به کف رسهیدن  

 )ادامه ندادن شاخه زنی روی یکی از گره ها ( تعریف کنیم.  

 رح روش شاخه و هزینهش .2

مهی توانهد    در روش شاخه و هزینه معرفی ستون ههای جدیهد   

یها مهی    شهود  از کران باالی کلی پایین کران  باعث کمتر شدن

مساله برنامه ریهزی   در صورت نشدنی بودنشدنی بودن را تواند 

. موارد ذکر شده چالش هایی برای بهه  باز یابد سست شدهخطی 

راه حل ارایه  برای هر گره درخت جستجو هستند.کف رسیدن  

شده برای این مشکل این است که هر گره درخت جستجو مهی  

تواند قطع شود اگر و تنها اگر ستونی که بتواند شهدنی بهودن را   

باز یابد یا ستونی با هزینه کهاهش یافتهه منفهی وجهود نداشهته      

متغیهر  از جمله قواعد شاخه زنی می توان شاخه زنی روی باشد. 

سسهت   خطهی  ی مساله برنامهه ریهزی  متغیر هاهای اولیه، روی 

شده، شاخه زنی روی مجموعه ای از متغیهر هها و روش شهاخه    

روش های شهاخه زنهی روی متغیهر    فاستر را نام برد. -زنی رایان

ی روشهای ساده مانند شهاخه زنهی روی کسهر   های اولیه شامل 

 ،شاخه زنی شههه قیمهت   روش های پیچیده مانند ترین متغیر و

شهاخه زنهی روی   در ه زنی قابل اعتمهاد.  شاخ و شاخه زنی قوی

 5.0کسری ترین متغیر، متغیری را که قسهمت کسهری آن بهه    

شاخه  ،شاخه زنی شهه قیمت. نزدیکتر باشد را انتخا  می کنیم

ثههت مهی    را زنی های موفق روی متغیر ها در گره های پیشین

را کند. در گره های پس از آن متغیر اعشاری که بیشترین نمره 

نمره ترکیههی از افهزایش متوسهر کهران      انتخا  می شود.دارد 

دوگان در هر دو گره فرزند است. سرعت این روش از شاخه زنی 

قهل از شاخه زنی، شهاخه  روی کسری ترین متغیر بیشتر است. 

زنی قوی بررسی می کند که کدام کاندید شهاخه زنهی بهتهرین    

ایهن روش بهه رهور موقهت کهران       .پیشرفت را منجر مهی شهود  

محدودیت را به برنامه ریزی خطی اضافه می کند و آن را بهرای  

هر دو شاخه حل می کند. این مقادیر با نمره شهاخه زنهی شههه    

قیمت ترکیب می شود و روی متغیر با بیشترین نمره شاخه می 

در  زیهاد اسهت.   قهوی  برای شاخه زنهی اما زمان مورد نیاز  زنیم.

قهوی  شاخه زنهی  از  ابتدا سعی می کنیمابل اعتماد شاخه زنی ق

زمان مهورد نیهاز بهرای شهاخه زنهی از مقهدار        استفاده کنیم اگر
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از  شاخه زنی شهه قیمت استفاده می  شد تعیین شده ای بیشتر

در اینجها بیشهتر از    بهتر است. دو روش قهل. این روش از کنیم

ر روش ها به سای ی اولیه استفاده می کنیم برای مطالعهروش ها

 مراجعه کنید.  ]0[مرجع 

 جزئیات پیاده سازی کارا .3

برای دست یافتن بهه یهک پیهاده سهازی کهارا از روش شهاخه و       

تی مستقل از هم رهقه در چهار مدول محاسها هزینه ابتدا توابع

مدول مدیریت درخت،   عهارتند ازاین مدول ها بندی می شوند. 

مهدول تولیهد    بهرش و مدول برنامه ریزی خطهی، مهدول تولیهد    

ابتدا مقدار دههی اولیهه مسهاله را     مدیریت درختمدول ستون. 

انجام می دهد سپس ورودی و خروجی ههای مسهاله را تعیهین    

می کند. این مدول یک کنترل کننده روی همهه پیهاده سهازی    

های الگوریتم مهی باشهد و وضهعیت همهه فراینهد هها از جملهه        

را که باید پردازش شوند مساله هایی  درخت جستجو، توزیع زیر

فراینهد   از چههار  برنامهه ریهزی خطهی    پیگیری می کند. مهدول 

کار ایهن مهدول اجهرای عملیهات     محاسهاتی تشکیل شده است. 

این عملیهات  که زنی است و شاخه  یافتن کران های باال و پایین

ها بخش مرکزی اجرای الگوریتم را تشهکیل مهی دههد. مهدول     

تولید می کند و آنها را برای نامساوی معتهر مناسب  ،تولید برش

کار مهدول تولیهد سهتون    مدول برنامه ریزی خطی  می فرستد. 

  یافتن متغیر ورودی مناسب در روش تولید ستون است.

از آنجا که تعداد متغیر ها در مسایلی که با روش شاخه و هزینه 

ته حل می شوند بسیار زیاد است متغیر )بهرش( هها بهه دو دسه    

 و متغیر)برش( های اضهافه شهونده   هسته ای متغیر )برش( های

 در رول فرایند الگوریتم متغیر های هسته ای  تقسیم می شوند.

مهی تواننهد    که متغیر های اضافه شهونده  فعال هستند در حالی

بین این دو دسته متغیر  اضافه و حذف شوند. هیچ تفاوت نظری

ر باید فعال باشد به کهاربر  . تعیین این که کدام متغیوجود ندارد

فقهر زمهانی    ارد و استفاده از متغیر های اضافه شوندهبستگی د

نیاز است که کاربر مایل به استفاده از تولید ستون باشد. متغیهر  

به متغیر های انهدیس گهذاری شهده ای کهه      های اضافه شونده

اندیس هایشان به وسیله کاربر اختصاص داده شده و متغیر های 

می  تقسیم می شوند. برای متغیر های الگهوریتمی بایهد   الگوریت

یک الگوریتم وجود داشته باشد که مجموعهه محهدودیت ههای    

فعال داده شده بتواند ستون های متنارر با متغیهر هها را تولیهد    

 کند.

 .مساله جریان چند کاالیی دودویی 4

موقعیت  nتعداد  صحیح مساله جریان چند کاالیی دودوییدر 

م یک منهع، مقصد و کاال را که هر کدا hداریم که می خواهیم 

با کمترین هزینه و بدون نقض  به این موقعیت ها تقاضا دارند،

بعالوه هر جریان کاال جابجا کنیم. ررفیت یال ها  محدودیت

گراف جهت دار  ک مسیر برای انتقال استفاده کند.تنها باید از ی

 ANG ,  کهmA  کاالی اگر . را در نظر بگیریدk ام

1kقرار می دهیم جریال یابد آنگاه Aeروی یال 

ex  در

0kغیر این صورت

ex . تفاضل مجموع جریان های ورودی از

بسته به این که آن گره مهدا،  یک گره جریان های خروجی

مشخص می  5و  -1،1مقصد و یا هیچ کدام است به ترتیب با 

شود. همچنین مجموع همه جریان هایی که از یک یال عهور 

می کند باید از ررفیت آن یال کمتر باشد. برای مشاهده مدل 

  .مراجعه کنید ]4 [بندی این مساله به مرجع

 عددی . نتـایج 5

نتایج عددی مورد بررسی قرار می دهیم و نشان در این بخش 

می دهیم که با بکار گیری تکنیک های شرح داده شده می 

توان برای یک کاربرد خاص، الگوریتمی رراحی کرد که کارایی 

آن در بیشتر موارد بهتر از نرم افزار های رراحی شده برای 

کاربرد عمومی حل مسایل برنامه ریزی صحیح آمیخته باشد. 

استفاده شده و از  ++Cای پیاده سازی از زبان برنامه نویسیبر

به عنوان نرم افزار چند منظوره کلی استفاده  Cplexنرم افزار 

به ترتیب نشان دهنده زمان  TOو  TPشده است. در جدول 

و  Cplex ،Npکل بهینه سازی برای الگوریتم ارایه شده و 

NO د شده برای به ترتیب نشان دهنده تعداد گره های تولی

را  ، گره ها و کاال هاتعداد یال ها می باشد. Cplexالگوریتم و 

برای همه  تعداد گره هانشان می دهیم.  hو  m ،nبا به ترتیب 

 .می باشد 44و تعداد کاالها  23نمونه ها 
TO TP NO NP m/n m نمونه 

0.6 0.7 1 20 3 96 bl01 
4.6 8 32 19 3 96 bl03 
0.3 0.1 1 1 10 320 bl05 
0.3 0.2 1 1 10 320 bl07 
1.9 1.6 5 6 3 96 bs02 
0.1 0.1 1 1 3 96 bs03 
2.4 1.5 1 14 10 320 bs05 
8.1 4.6 75 78 10 320 bs07 

 

 :. مـراجع 6

[1] P. Chardaire,A. Lisser, "Minimum-cost multicommodity flows 

," In Handbook of  Applied Optimization , pp. 404-427, Apr. 

2002. 

[2] H. P. Crowder, E. L. Johnson and M. W. Padberg, " Solving 

large scale 0-1 linear  

 programming problems," Operations Research,vol. 31,  pp. 

803-834, 1983 . 

[3] M. Hewitt, G. L. Nemhauser and M. Savelsbergh, "Branch and 

price guided search for integer programing with an application 

to the multicommodity fixed charg network flow, " 

Combinatorial Optimization, vol. 7422, pp. 15-18, 2012.  

[4] K. A. Ahuja, L. T. Magnanti, B. J. Orlin, " Network flows: 

theory, algorithms and applications, "New Jersey: Prentice Hall, 

1 adition, 1993    

[5] L. A. Wolsey, " Integer Programming, " New York:Wiley, 1998 
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 با روش آلفا برشهای نادقیق و فازی حل مساله زنجیره تامین با داده

   somayeh_bazi_iauz@yahoo.com ،، دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهداندانشجوی کارشناسی ارشد ،* سمیه بزی

  apayan_srb@yahoo.com ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان ،عضو هیات علمی علی پایان،

ریزی زنجیره تامین ارائه می کند که به عدم قطعیت در فازی را برای برنامههای ریزی ریاضی با دادهاین مقاله، مدل برنامه چکیده:

برش  پیشنهاد شده است -αهای نادقیق و فازی روش برای حل مسئله زنجیره تامین با داده .عرضه، تقاضا و فرایند زنجیره توجه دارد

 در این حالت، پارامترهای  فازی مسئله  به اعداد دقیق تبدیل می شوند.

 سازی عدم قطعیتریزی زنجیره تامین، مدلریزی ریاضی فازی، برنامهبرنامه :لمات کلیدیک

                                                           

 *ارائه دهنده

  مقدمه .1

عدم قطعیت عامل اصلی است که ممکن است پیکربندی و 

همچنین عملکرد آن را بطور  و های تامینزنجیره هماهنگی

ای تواند شیوهنظریه فازی میتوجهی تحت تاثیر قرار دهد.قابل 

مدلباشد.  زنجیره تامینجایگزین برای بررسی عدم قطعیت 

زنجیره  ریزیبرای برنامه 

به [1] تاکتیکی مطرح شده توسط پیدرو و همکارانش تامین

 عنوان مبنایی برای این فعالیت پذیرفته شده است.

  برش-αروش .2

=  

 
α

 
 ، روی عدد مثلثی αبرش  1شکل 

  مدل فازی فرمول بندی .3

 

  

  

 

 

 

 

  

   

 
  

  

   

  

 (1) 

 برش-αبا روشمسئله زنجیره تامین حل .  4
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(4) 

α

-

 . نتـایج 5

فرمولبندی فازی مطرح شده موثر تر از شیوه های قطعی برای 

های های واقعی در جاهایی می باشد که دادهی موقعیتاداره

روش بکار  .موجود نیست زنجیره تامینقطعی برای برنامه ریزی 

فازی زدایی کرده و برده این امکان را می دهد که مسئله را 

 باشد.ای قطعی مینتیجه آن مسئله
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 . مـراجع 6
 [2] D.Peidro,  J. Mula, R. Poler, and J.L. Verdegay. J. L. “ Fuzzy 

optimization for supply chain planning under supply, demand, and 

process uncertainties,”  Fuzzy sets and systems. Vol. 160, PP. 2640-

2657. 2009. 
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 ریزی امکانیبرنامهبا های نادقیق و فازی حل مساله زنجیره تامین با داده

   somayeh_bazi_iauz@yahoo.com ،، دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهداندانشجوی کارشناسی ارشد ،* سمیه بزی

  apayan_srb@yahoo.com ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان ،هیات علمی عضو علی پایان،

   f_piran_iauz@yahoo.com ،آزاد اسالمی واحد زاهدان، دانشگاه فاطمه پیران، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد

ریزی زنجیره تامین ارائه می کند که به عدم قطعیت در های فازی را برای برنامهریزی ریاضی با دادهاین مقاله، مدل برنامه چکیده:

پیشنهاد   برنامه ریزی امکانی های نادقیق و فازی روشبرای حل مسئله زنجیره تامین با داده .عرضه، تقاضا و فرایند زنجیره توجه دارد

 شده است در این حالت، پارامترهای  فازی مسئله  به اعداد دقیق تبدیل می شوند.

 سازی عدم قطعیتریزی زنجیره تامین، مدلریزی ریاضی فازی، برنامهبرنامه :کلمات کلیدی

                                                           

 *ارائه دهنده

  مقدمه .1

عدم قطعیت عامل اصلی است که ممکن است پیکربندی و 

همچنین عملکرد آن را بطور  و های تامینزنجیره هماهنگی

ای تواند شیوهنظریه فازی میقابل توجهی تحت تاثیر قرار دهد.

مدلباشد.  تامینزنجیره جایگزین برای بررسی عدم قطعیت 

-برای برنامه ریزی خطی ریاضی فازیبرنامه

تاکتیکی مطرح شده توسط پیدرو و  زنجیره تامین ریزی

به عنوان مبنایی برای این فعالیت پذیرفته شده [1] همکارانش

 است.

 ش برنامه ریزی امکانیرو .2
مسئله برنامه ریزی خطی زیر را در 

نظر بگیرید

  

  

  (1)                                                                                                                                                     

متغیرهای امکانی  که 

محدود شده به وسیله اعداد فازی 

هستند،  مثلثی متقارن 

 داریم:

 

 

 

به عنوان  با در نظر گرفتن 

حداقل درجه لزوم برقراری قیود، 

فرض کنید تصمیم گیرنده بخواهد 

 هدف مسئله با حداقل درجه لزوم 

ماکسیمم شود، در اینصورت مسئله 

به  ( با معلوم بودن مقدار 1)

( تبدیل 2معمولی )ریزی خطی برنامه

 می شود:

 
  مدل فازی فرمول بندی .3

به برنامه ریزی خطی ریاضی فازی 

 صورت زیر است:
  

  

 

 

 

 

  

   

 
  

  

   

  

 (2) 

ش برناماه ریازی   روباا  مسئله زنجیره تاامی   حل   .4

 امکانی
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 2 

به عنوان حداقل درجه    فرض کنید

لزوم برقراری قیود و تابع هدف 

 مسئله با حداقل درجه لزوم 

 ماکسیمم شود.

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

                                                                      (3) 
با استفاده از برنامه  بنابرابن

( 2ریزی امکانی می توان مسئله )

را به مسأله برنامه ریزی خطی 

به ( 3مسئله ) تبدیل کرد. جواب

به دست می  αیک مقدار معلوم  ازای

 آید.

 . نتـایج 5

فرمولبندی فازی مطرح شده موثر تر از شیوه های قطعی برای 

های های واقعی در جاهایی می باشد که دادهی موقعیتاداره

روش بکار  .موجود نیست زنجیره تامینقطعی برای برنامه ریزی 

مسئله را فازی زدایی کرده و برده این امکان را می دهد که 

 باشد.ای قطعی مینتیجه آن مسئله

 . مـراجع 6
 [2] D.Peidro,  J. Mula, R. Poler, and J.L. Verdegay. J. L. “ Fuzzy 

optimization for supply chain planning under supply, demand, and 

process uncertainties,”  Fuzzy sets and systems. Vol. 160, PP. 2640-

2657. 2009. 
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( به منظور حداکثر QFDطراحی و تحلیل مدل بهینه گسترش عملکرد کیفیت )

 مطالعه موردی شرکت قفلکار()کردن رضایت مشتری با استفاده از مدل کانو

  nd.adibpour@gmail.com  ،دانشگاه آزاد واحد نجف آباد مدیریتدانشکده  ،دانشجوی کارشناسی ارشد ،* نوید ادیب پور

 ho.rezaie@gmail.com              ، اصفهان عضو هیئت علمی،دانشکده مدیریت،دانشگاه ، حسین رضایی دولت آبادی**          

 arezu_ziglari@yahoo.com                            ،فاطمه زیگلری ، عضو هیئت علمی ، دانشکاه آزاد واحد مبارکه             

یک فرآیند توسعه محصول به منظور به حداکثر رساندن رضایت مشتری است. در  (QFD) گسترش عملکرد کیفیت چکیده:

QFD   الزامات طراحی موثر  عملکرد محصول در درجه اول شناسایی شده و عملکرد محصول برای بهینه سازی نیاز های

بسیار مهم است.با این حال  QFDمحصول ، تعیین سطح الزامات طراحی در بهینه سازی  مشتری بهبود می یابد. برای توسعه

در دنیای واقعی ارزش نیاز های مشتری هم گسسته و هم پیوسته وجود دارند و هیچ مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط  

که در آن ارزش کسسته نیاز های مشتری در نظر گرفته شود وجود ندارد. در این مقاله یک روش جدید  (MILP) خطی

و مدل کانو پیشنهاد می شود.مدل ارائه شده را نه تنها در بهینه سازی محصول   MILPترکیب مدل  QFDبهینه سازی 

مانند مدیریت کیفیت ، برنامه ریزی استفاده نمود. عالوه بر این مشکل فقدان راه حل  QFDبلکه در برنامه های کابردی دیگر 

تفع گشته است. در نهایت مدل از طریق یک نیز مر QFDدر برنامه ریزی عدد صحیح و برنامه ریزی خطی در بهینه سازی 

 مثال نشان داده شده است.

 ، مدل کانو ، رضایت مشتری ، توسعه محصول ،برنامه ریزی ریاضی گسترش عملکرد کیفیت کلمات کلیدی:

 

                                                           

 *ارائه دهنده

 

  مقدمه .1

مشتری یک فاکتور بسیار مهمم در  در بازار رقابتی امروز تقاضای 

فرآیند طراحی محصول است که با شرکت در تمام بخش همای  

صنعتی است. توانایی ارائه طرح محصول که نیازهای مشتری را 

ارضا کند در طرح های ساخت در هزینه های رقابتی یک مزیت 

عمده برای شرکت ها و برای رقابت در بازار می شمود. بنمابراین   

ری از روش ها و ابزارها که به طمور مموثر بتوانمد    شرکت ها تعدا

نیازهای مشتری را جذب کند را پیش رو گرفتمه اممد و انتظمار    

دارند و امیدوارند این شرایط آن ها را طراحی محصولی کمه بمه   

نیاز های مشتری توجه دارد برساند و رضایت بیشتر مشمتری را  

 به دنبال داشته باشد.

 

 بخش یک .2

QFD  یکی از روش های اتخاذ شده برای توسعه ی محصول

مشتری محور می باشد. یکی از روش های اصولی برای انتقال 

( به ویژگی های مهندسی CRsبرخی نیازهای مشتری )

(ECs به منظور طراحی، توسعه، پیاده سازی و تحویل یک ،)

می باشد. این در حالی است که یکی از  QFDمحصول، روش 

مشکل دریافت،  QFDدر پیاده سازی روش  چالش های مهم

درک و سازماندهی نیازهای مشتری است. نظر به اینکه روش 

های سنتی از جمله بررسی، مصاحبه و گروه تمرکز برای جمع 

آوری اطالعات مربوط به نیازهای مشتری و تشخیص درجه ی 

اتخاذ می شوند، جزییات مربوط به  QFDاهمیت آنها در روش 

آوری اطالعات مشتری به روشنی مشخص نشده نحوه ی جمع 

اند. مدل کانو، که به مطالعه ی طبیعت نیاز مشتری می پردازد، 

برای این مسئله راه حلی را پیشنهاد می کند. این روش برای 

این امکان را فراهم می سازد که نیازهای  QFDکاربران 

مشتری را دریافت کند، این نیازها را در گروه های مختلف 

قه بندی کرده و ارتباط آنها را با میزان رضایت مشتری طب

مجسم کنند. به همین دلیل، در تئوری مدل کانو را با روش 

QFD  تلفیق کرده اند. اما، تحقیقات موجود در زمینه ی تلفیق

مشکل رایج در این روش ها  تعدادی این دو روش محدود بوده و

 . به چشم می خورد
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 بخش دو .3

 

روشی برنامه ریزی شده بر پایه  مقاله  توسعه یهدف اصلی این 

 QFDی ریاضی می باشد که به طور کمی مدل کانو را با روش 

تلفیق می کند تا به هدف ماکزیمم کردن رضایت مشتری تحت 

 محدودیت های تکنیکی و هزینه ای برسد.

 

 بخش سه 4

استفاد شده  QFDروش تلفیق مدل کانو و در این پژوهش از 

. این روش با پیروی از زنجیره ی طراحی محصول، ابتدا به است

تفکیک رضایت کلی مشتری به رضایت مشتری فردی با 

استفاده از نیازهای مشتری متفاوت و به کمک مدل کانو، و 

سپس به انتقال این نیازهای مشتری به مجموعه ای از مشخصه 

 QFDهای فنی برای عملیات تولید توسط تطبیق تحلیل های 

می پردازد. در این مرحله نتایج حاصل از مدل کانو و تحلیل 

به ترتیب با استفاده از تجزیه و تحلیل کمی مدل  QFDهای 

به همراه نرمال سازی مشخصه های فنی  QFDکانو و ساختن 

، با یکدیگر تلفیق خواهند شد. در نهایت یک مدل بهینه سازی 

یر را برای  ایجاد می شود تا بهینه ترین مقاد QFDشده ی 

مشخصه های فنی انتخاب شده با هدف ماکزیمم سازی رضایت 

مشتری از منظر خود مشتری و تحت هزینه ها و محدودیت 

های تکنیکی مختلف که توسط عملیات ساخت تنظیم می 

 .شود، تعیین کند

 . نتـایج 5

در مطالعه حاضر با گسترش مطالعات موجود با در نظمر گمرفتن   

های مشتری و مشخصمه همای فنمی بمرای     همبستگی بین نیاز 

بهممره جسممته   MILPمحاسممبه و یکپارجممه سممازی از مممدل   

اهمیمت   رتبمه  همچنین وزن اهمیت نیاز همای مشمتری و  است.

یزه شده  مشخصه های فنی با توجه به راتبطه آنها در فنی نرمال

 این مدل گنجانده شده است.

قفمل و  عالوه بر این ، این مقاله یک مطالعه مموردی در صمنعت   

یراق آالت انجام داده است . در نتیجه ، می توان گفت یک مدل 

با موفقیت در فراینمد توسمعه محصمول اسمتفاده      MILPجدید 

 شده است. 

 

 

 

 . مـراجع 6
Periodicals: 

[1] Abbott, L. (1955), Quality and Competition, Columbia University 

Press, 

New York, 126-127. 

[2] Akao, Y. (1990), Quality Function Deployment: Integrating 

Customer 

Requirements into Product Design, Product Press, Cambridge, MA. 

[3] Akao, Y. and Mazur, G.H. (2003), The leading edge in QFD: 

past, 

present and future, International Journal of Quality and Reliability 

Management, 20, 20-35. 

[4] Armacost R. T., Componation P. J., Mullens M. A., and Swart W. 

W. 

(1994), An AHP framework for prioritizing customer requirements in 

QFD: an industrialized housing application, IIE Transactions, 26(4), 

72-79. 

[5] Askin, R.G. and Dawson, D.W. (2000), Maximizing customer 

satisfaction by optimal specification of engineering characteristics, 

IIE 

Transactions, 32(1), 9-20. 

[6] Bae, Y.J. (1998), Globalization, institutions, and industry 

development: 

a case study of the personal computer industry in Korea and Taiwan, 

Ph.D Dissertation, University of North Carolina. 

[7] Chen Y., Fung R.Y.K. and Tang J. (2005), Fuzzy expected value 

modeling approach for determining target values of engineering 

characteristics in QFD, International Journal of Production 

Research, 

43(17), 3583-3604. 

[8] Fung, R.Y.K., Chen, Y., Chen, L. and Tang, J. (2005), A fuzzy 

expected value-based goal programing model for product planning 

using quality function deployment, Engineering Optimization, 37(6), 

633 – 647. 

[9] Kuo, Y.F. (2004), Integrating Kano’s model into web-

community 

service Quality, Total Quality Management, 15(7), 925-939. 

[10] Piedras, H., Yacout, S. And Savard, G. (2006), Concurrent 

optimization 

of customer requirements and the design of a new product, 

International Journal of Production Research, 44(20), 4401-4416. 

[11] Shahin, A. (2004), Integration of FMEA and the Kano model: 

An 

exploratory examination, International Journal of Quality and 

Reliability Management, 21(7), 731 – 746. 

[12] Tontini, G. (2007), Integrating the Kano Model and QFD for 

Designing New Products, Total Quality Management & Business 

Excellence, 18(6), 

599 – 612. 

[13] Yoshimitsu, Y., Hara, T., Arai, T. and Shimomura, Y. (2006), 

An 

evaluation method for service in the point of customers' view, 

International Conference on Service Systems and Service 

Management, 

1 and 2, 7-12. 

[14] Lai, X., Xie, M., and Tan, K.C. (2006), QFD optimization using 

linear 

physical programming, Engineering Optimization, 38(5), 593-607. 

459



A new method for multi-level multi-objective linear
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Abstract: This paper presents a fuzzy goal programming (FGP) algorithm based on MINMAX approach
for solving multii-level multi-objective linear programming problems. The conventional MINMAX approach
in goal programming is applied to solve FGP problem. A numerical example is given to demonstrate the
proposed algorithm.
Keywords: Multi-level optimization, Multi-objective optimization, Fuzzy goal, MINMAX approach.

1 INTRODUCTION

The multi-level multi-objective programming prob-
lems are contain an hierachical decision structure,
each with independent, and often confliciting objec-
tives. In 2010 an algorithm for solving multi-level
multi-objective linear programming (ML-MOLP)
has been introduced by Baky [1]. In this paper, we
formulate and solve fuzzy goal programming mod-
els based on MINMAX approach of Yaghoobi et
al. [2]. In our proposed algorithm, the models are
totaly different from these in [1]. Consider ML-
MOLP model in [1] as follws:

[1st Level]

min
x1

F1(x) = min
x1

(f11(x), f12(x), ..., f1m1(x))

[2nd Level]

min
x2

F2(x) = min
x2

(f21(x), f22(x), ..., f2m2(x))

...

[pth Level]

min
xp

Fp(x) = min
xp

(fp1(x), fp2(x), ..., fpmp(x))

s.t. x ∈ G

Let xij = (xij
1 , x

ij
2 , ..., x

ij
p ); fmin

ij ; i = 1, ..., p,
j = 1, ...,mi be the optimal solutions of DMs ob-
jective functions. Let gij ≥ fmin

ij be the aspiration
level assigned to the ijth objective fij(x). Also let
xi∗ = (xi∗

1 , xi∗
2 , ..., xi∗

p ), i = 1, ..., p − 1, be the op-
timal solution of the pth-level MOLP problems.
Then the fuzzy goals of the decision makers objec-
tive functions at each level and the vector of fuzzy
goals of the decision variables controlled by upper
p− 1 level DMs appear as fij(x)gij ,

i = 1, 2, ..., p, j = 1, 2, ...mi and xi
=∼ xi∗

i , i =

1, ..., p − 1. Also, uij , i = 1, ..., p j = 1, 2, ...,mi

is determined in [1]. Fuzzy goals to be charac-
trized by the associated membership function by
defined the tolerance limits for achievement of their
aspired levels [1]. In ML-MOLP if an imprecise
aspiration level is assigned to each of the objec-
tives fij(x), i = 1, ..., p, j = 1, ...,mi, then these
fuzzy objectives are termed as fuzzy goals. Then
the membership functions µij(fij(x)) for the ijth
fuzzy goal are in [1].

2 TECHNICAL WORK PREPARATION

This proposed model is extended approach of
Yaghoobi [2]. The WMA model that solves single-
level MOLP problem, is considered to solve the up-
per level MOLP problem. The WMA model formu-
lation for l = 1, 2, ..., p− 1 can be stated as:

WMA min

ml∑
j=1

wlj
plj
∆jR

(1)

s.t. flj(x)− plj ≤ glj , j = 1, 2, ...,ml,

λ+
1

∆jR
plj ≤ 1, j = 1, 2, ...,ml,

A0x0 +A1x1 + ...+Apxp ≤ b,

x ≥ 0; λ ≥ 0; plj ≥ 0, j = 1, ...,ml,

where plj , j = 1, 2, ...,ml, is positive deviation
from aspiration value of the ith goal and ∆jR =
ulj − glj , j = 1, ...,ml. Also the numerical weights
wlj , j = 1, ...,ml, represent the relative impor-
tance of achieving the aspired levels of the respec-
tive fuzzy goals that is determined by DMs. Let
xi∗ , i = 1, ..., p−1 is the optimal solution of prob-
lem (1) and tiLk , tiRk , i = 1, 2, ..., p−1, k = 1, 2, ..., ni

be the maximum acceptable negative and positive

∗Department of Applied Mathematics, Faculty of Mathematical Sciences, Sharekord university, P. O. BOX 115, Sharekord,
Iran
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tolerance (relaxation) values on the decision vector
considered by the DMi, x

i∗ = (xi∗

1 , xi∗
2 , ..., xi∗

p ), i =
1, ..., p−1 . Now, the FGP approach to MOP prob-
lems presented by Yaghoobi [2] is extended to for-
mulate a FGP approach to multi-level MOLP that
is as follows:

WMA min
m1∑
j=1

w1j
p1j
∆1jR

+

m2∑
j=1

w2j
p2j
∆2jR

+ ...+

mp∑
j=1

wpj
ppj
∆pjR

+

n1∑
k=1

w′
1k(

n∗
1k

∆1kL
+

p∗1k
∆′

1kR

)

+

n2∑
k=1

w′
2k(

n∗
2k

∆2kL
+

p∗2k
∆′

2kR

)

+...+

np−1∑
k=1

w′
p−1k(

n∗
p−1k

∆p−1kL
+

p∗p−1k

∆′
p−1kR

)

s.t.

fij(x)− pij ≤ gij , i = 1, 2, ..., p, j = 1, 2, ...,mi,

xi
k + n∗

ik − p∗ik = xi∗

k , i = 1, 2, ..., p− 1;

k = 1, 2, ..., ni,

λ+
pij
∆ijR

≤ 1, i = 1, 2, ..., p, j = 1, 2, ...,mi,

λ+
1

∆ikL
n∗
ik +

1

∆′
ikR

p∗ik ≤ 1, i = 1, 2, ..., p;

k = 1, 2, ..., ni,

A0x0 +A1x1 + ...+Apxp ≤ b, x ≥ 0

λ ≥ 0, pij ≥ 0, i = 0, 1, ..., p, j = 1, 2, ...,mi,

n∗
ik, p∗ik ≥ 0, i = 1, ..., p− 1, k = 1, 2, ..., ni, (2)

where ∆ijR = uij − gij , i = 1, ..., p, j = 1, ...,mi

and ∆ikL = tiLk ,∆′
ikR = tiRk . Also the numerical

weights wij , i = 1, ..., p, j = 1, ...,mi, w′
ik,

i = 1, ..., p − 1, k = 1, ...ni, represent the relative
importance of achieving the aispired levels of the
respective fuzzy goals that is determined by DMs.
To solve ML-MOLP problem based on fuzzy goal
programming approach, we extended algorithm of
Baky. In our proposed algorithm, the models are
totaly different from algorithm of Baky.

2.1 Algorithm

The proposed algorithm has the following steps:
step 1. Calculate the individual minimum and
maximum values of all the objective functions in
the two levels under the given constraints.
step 2. Set the goals and the upper tolerance
limits, gij , uij , i = 1, ..., p, j = 1, 2, ...,mi, for all
the objective functions in the all levels.
step 3. Set l = 1.
step 4. Set the weights wij , i = 1, ..., p− 1,

j = 1, 2, ...,mi.
step 5. Elicit the membership functions
µflj

(flj ), j = 1, 2, ...,ml and ∆ijR = uij − gij ,
i = 1, ..., p, j = 1, 2, ...,mi.
step 6. Formulate model (1) for the lth–level
MOLP problem. Then Solve the model (1) to get
xi∗ = (xi∗

1 , xi∗
2 , ..., xi∗

p ) .
step 7. Set the maximum negative and positive tol-
erance values on the decision vector
xl∗

l = (x∗
l1, x

∗
l2, ..., x

∗
lnl

), tlLk , tlRk , k = 1, 2, ...nl.
step 8. Evaluate w′

ik, i = 1, ..., p− 1, k = 1, ..., ni.
step 9. Elicit the membership functions
µxlk

(xlk), k = 1, 2, ..., nlfor decision vector

xi∗ = (xi∗

1 , xi∗
2 , ..., xi∗

p ).

step 10. Evaluate ∆lkL = tlLk , ∆′
lkR = tlRk ,

k = 1, 2, ..., nl.
step 11. Formulate model (2) for the ML-MOLP
problem with p = l. Then Solve the model (2) to
get the solution xl∗ = (xl∗

1 , xl∗
2 , ..., xl∗

p ) .
step 12. l = l + 1.If l > p, then stop with a satis-
factory solution xl∗ = (xl∗

1 , xl∗
2 , .., xl∗

p ) to the ML-
MOLP problem;otherwise go to step 7.
To illistrate the efficiency of the proposed method,
we solve ML-MOLP problem that presented by
Baky in [1]. We solve first level DM FGP model
with weights w11 = 0.5, w12 = 0.5 that are ar-
bitrarily, then the optimal solution of this prob-
lem is x1∗ = (x1∗

1 , x1∗
2 , x1∗

3 ) = (0.5, 0, 0.5). Now
by using optimal solution of first level and weights
w11 = 0.1, w12 = 0.1, w21 = 0.2, w22 = 0.1,
w23 = 0.2, w1

11 = 0.1, w1
12 = 0.1, w1

13 = 0.1 , we
solve second level DM FGP model. The optimal
solution of this problem is
x2∗ = (x2∗

1 , x2∗
2 , x2∗

3 ) = (0.5, 0, 0.5). Finally, we
solve third level DM and formulate final FGP
model to the three-level MOLP problem FGP
model. The satisfactory solution of the ML-MOLP
problem is x3∗ = (x3∗

1 , x3∗
2 , x3∗

3 ) = (0.5, 0, 0.5) with
objective function values f11 = −1.5,
f12 = −2.5, f21 = 2, f22 = −0.5, f23 = 2,
f31 = 1.5, f32 = 2.
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Abstract: In today’s competitive world, companies try to have a continual improvement on the quality of 

their products to increase their market share. However, there are some features in the products, e.g. 

environmental issues, that improving them is not economically justified for private companies. It is while 

these features have vital effects on social welfare and sustainability. Governments enact environmental 

policies and intend to encourage the companies to improve these features through incentive/punitive 

mechanisms. From the mathematical decision making point of view, we face with a problem having two 

independent decision makers. The first decision maker is government as the leader whose aim is 

improving social welfare and the second decision maker is producer as the follower in the decision 

hierarchy aiming at maximizing his profit. In this paper, this hierarchical game is modeled as a bi-level 

programming (BLP). The efficacy of model and solution method is evaluated by Iran’s car market data. 

The results support the government financial incentive/punitive mechanisms in production policies of 

producers in favor of social welfare and sustainability.  

Keywords: Bi-level programming, Stackelberg game, Government Incentive policies, KKT-Condition. 

1.  INTRODUCTION 

Many of real-world problems involving a hierarchical 

relationship between two decision makers [1]. Central 

economic planning at the regional/national level is one of 

the applications of BLP. In this context, the government is 

considered as the leader and controls a set of policy 

variables such as tax rates, import quotas, etc. The 

particular industry targeted for regulation is viewed as the 

follower [2]. The interested readers are referred to [3-5]. 

The main concern of private manufacturers is 

maximizing their profit which, in turn, affects all other 

production and product design policies. Profit-seeking 

behavior of private companies may have serious effects on 

human society and sustainability. For example, one can 

point to the environmental issues. Hence, imposing 

regulations to control the behavior of private companies 

become a global concern in various sectors. 

Suppose that a set of different products are produced in 

a particular industry and also there are some features in 

the products that affect social welfare and sustainability. 

Due to lack of economic justification, producers are 

usually reluctant to produce products with high level of 

such features. It is while these features have vital effects 

on social welfare. In most societies, social welfare is the 

major concern of governments. Governments intend to 

encourage the companies to improve these features and 

produce products with positive effects on social welfare 

through incentive/punitive mechanisms. Here, social 

welfare means observance of some issues such as 

environmental issues, energy efficiency, and safety 

aspects of the products (like cars’ safety). Accordingly, 

we face with a problem having two independent decision 

makers (players) while their aims are not necessarily 

aligned and consistent. The first decision maker is 

government as the leader whose aim is improving social 

welfare and the second decision maker is producer as the 

follower in the decision hierarchy aiming at maximizing 

his profit. All in one, the problem is how the government 

should adjust their incentive/punitive policies to affect 

production policies of private firms, such that both 

decision makers achieved their aims. One of the 

influential instruments of governments is using tax for 

undesirable products (products with negative effects on 

social welfare) and subsides for desirable products 

(products with positive effects on social welfare). In this 

paper we formulate this problem as a bi-level model and 

propose a solution method through reformulating the 

model as a single-level model. To the best of our 

knowledge, there is no work covering these issues in a bi-

level program. We believe, this work contributes to the 

theory and application fields of operations research by a 

bi-level model and solution method for a real life problem. 

2.  MATHEMATICAL MODEL 

The notation used in the proposed BLP model is as 

follows. Suppose we have set I as a set of product 

families, Si ⊆ I as the set of products of family i, set J as 

the product’s features affecting social welfare, and set Dis 

as the set of tax/subside tariffs for product s of product 

family i. Parameters of the first level are wj as importance 

degree (weight coefficient) of feature j, Fisj indicating the 

level of feature j in product s of family i, Uis as the utility 

function of product s of product family i (a linear function 

of the features), and B as the leader’s allocated budget. 

Parameters of follower are pis, cis, Cap, Capmaxi, tisd that 

462



 
 

 2 

show price of product s of family i, producing cost of 

product s of family i, overall production capacity of the 

follower, maximum production capacity of product family 

i, and tax/subside level d on product s of family i, 

respectively. The leader’s decision variables are αisd as 

SOS1 variables used for determining variable Tis as the 

tax/subside tariff level for product s of family i, and the 

follower’s decision variables are qis indicating the 

production quantity of each product s of family i. 

Accordingly, the following BLP model is resulted: 

(1)    
        

   ∑∑                 

  

 

(2)      ∑∑   

 

    

 

       

(3)     ∑         
 

                   

(4) ∑    

 

                                

(5)       {   }                                      

(6)                             

(7)    
   

  ∑  ∑                

 

 

 

   ∑∑   

 

    

 

 

(8)       ∑∑   

  

                                     

(9) ∑   

 

                            

(10)                                                  

 Where (1) is the leader’s objective which quantifies 

social welfare; (2) states that sum of collected taxes and 

the paid subsides must be less than or equal to allocated 

budget; (3) is a definitional constraint in which the level 

of taxes/subsides is defined in terms of SOS1 variables 

and predefined levels of tax/subsides; (4) states that only 

one tax/subside level  must be adopted for each product; 

(7) is the follower’s objective function as his overall 

profit; and finally (8) and (9) are overall and product 

family production capacity constraints of follower, 

respectively. 

Since the follower model is a convex program, the 

KKT conditions are necessary and sufficient condition for 

optimality of the second level problem. By replacing the 

follower model by the KKT conditions the BLP model is 

converted to a single-level MINLP model. In order to 

have a single-level MILP, the budget constraints and 

resulted complementary constraints are linearized. The 

computational advantage of SOS1 variables in budget 

constraint is exploited in linearization. The resulted 

single-level MILP can be solved globally by off-the-shelf 

solvers.  

3.  NUMERICAL EXPERIMENTATION 

 To evaluate the validity of the proposed model, we 

used data of Iranian’s cars industry collected from 

different valid online/offline sources. Due to economy of 

space in the current paper, we partially report the results 

for an instance with |I|=13, 1≤|Si|≤6, |J|=3, and |Dis|=4. 

Features that investigated in the Iranian case are energy 

efficiency, environmental issues, and safety. Model is 

solved for different B and Cap value and partial results are 

shown in Table 1. 

 
Table 1: NUMERICAL RESULTS. 

Instance 
B 

(105) 
Cap 
(105) 

Leader 
objective 
function 

(104) 

Follower 
objective 
function 

(104) 

CPU 
time 

1 10 6 395.386 453.176 <10s 

2 10 7 442.905 463.228 <10s 

3 10 8 473.268 507.522 <10s 

 

4.  CONCLUSION 

In this paper a BLP model was proposed for 

determining optimal government’s incentive mechanisms 

to affect production policies of private sector in favor of 

improving social welfare. We have reformulated the BLP 

model as an equivalent single-level MILP model by 

appropriate techniques. The conducted experiments and 

obtained results all support the success of incentive 

mechanisms of government in affecting Iranian’ car 

producers to produce more high standard cars and less low 

standard one. From the theoretical viewpoint, we can 

mention the appropriateness and capability of the 

developed model and solving method of the model for 

proposed problem.  
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ارائه یک مدل ریاضی برای زمان بندی شبکه خطوط لوله چند محصولی 

 )مطالعه موردی: شبکه خطوط لوله ایران( فرآورده های پاالیشگاهی

   jrazmi@ut.ac.ir،تهران، دانشگاه دانشکده صنایعجعفر رزمی، عضو هيأت علمی 

   a.narimani@ut.ac.irدانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده صنایع، دانشگاه تهران ،* علی اکبر نریمانی

بندی شبکه خطوط لوله عدد صحيح مختلط برای زمان پيوسته در این مطالعه یک مدل برنامه ریزی ریاضی خطی چکیده:

سپس برای اطمينان از کارایی مدل، قسمتی از شبکه خطوط شرکت  چند محصولی فرآورده های پاالیشگاهی ارائه می گردد.

پخش فرآورده های نفتی ایران برای یک دوره مشخص برنامه ریزی می شود. نتایج حل مدل با رسيدن به جواب بهينه، نشان از 

 کارایی مدل ارائه شده دارد.

ط، برنامه ریزی حمل و نقل، شبکه خطوط لوله چند محصولی، برنامه ریزی خطی عدد صحيح مختل زمان بندی : کلمات کلیدی

                                                           

 *ارائه دهنده

  مقدمه .1

 نیتر نانيو قابل اطم نیامن تر ن،یخط لوله به عنوان موثرتر

در حجم باال و با  ینفت یفرآورده ها نقلروش جهت حمل و 

از  نیينرخ پا،  اريبس یاتيعمل یها نهیباشد، هز یم ادیفواصل ز

 یطيمح ستیز یها نهیدست رفتن محصوالت در حمل، هز

 از ،متفاوت ییآب و هوا طیکمتر در شرا یریذکمتر و اثر پ

 باشد. یحمل و نقل م وهيش نیا یایمزا

حمل و نقل خط  یاضیر یزیدرباره برنامه ر یفراوان مطالعات

انجام  یخط ريغ ای یگسسته و خط ای وستهيلوله به صورت پ

مسئله را  یمدل ساز 4002سال  در[1]کافارو و سردا شده است

با  سهیزمان و خط لوله انجام دادند و با مقا یوستگيدر حالت پ

در  ی( نشان دادند، جواب مدلساز4002) [4]نتويو پ یرجوسک

در سال  [2]است. هران و همکاران بهتربه مراتب  وستهيحالت پ

خطوط لوله را به  4012در سال  [2]و همکاران لهويو ف 4010

ر حالت گسسته حل کردند. در نظر گرفته و د یا بکهصورت ش

شبکه خطوط لوله به  یجهت زمان بند یمطالعه مدل نیدر ا

فرآورده  قیترز نيشود. همچن یدر نظر گرفته م وستهيصورت پ

است که در  ریامکان پذ زيها در طول هر خط لوله در شبکه ن

  .در نظر گرفته نشده است یمطالعات قبل

  مدل اولیه و فرضیات .2

 خطط لولطه   کی یبه زمان بند 4010در سال  [5]و سردا کافارو

خطط لولطه بطا     کیط پرداختند. در مطدل آنطان    وستهيبه صورت پ

همزمان به  قیهمراه بود که امکان تزر انهیو پا شگاهیپاال نیچند

خطط لولطه را    نیا( 1)بود. شکل  سريها م شگاهیخط لوله از پاال

خط لوله انجام دادند.  کی یمدل را برا نیآنان ا دهد. ینشان م

شبکه خططوط   یبرا یدر مدل آنان، مدل رييمطالعه با تغ نیدر ا

مدل  هيشود فرض یخط لوله وجود دارد انجام م نیلوله که چند

 یصورت است که شبکه خطوط لولطه از تعطداد   نیشده بد رائها

 افطت ی)در یکننده(، نقطاط خروجط   قی)تزریخط لوله، نقاط ورود

کننده( و نقاط دوگانه که نقطاط اتصطال خططوط لولطه هسطتند،      

وجطود دارد کطه    ییشده است. در نقاط دوگانه انبطار هطا   ليتشک

 یکطرده و از آنطان بطرا    رهيذخاز خطوط لوله را  یافتیفرآورده در

 شود. یخطوط استفاده م گریبه د قیتزر ایو  یمصرف محل

 توسعه مدل ریاضی .3

شطده در مطدل کافطارو و     جطاد یا راتييط مقاله تنها بطه تغ  نیدر ا

 گردد. یاشاره م 4010در سال  [5]سردا

 . گردد یبه مدل اضافه م  مجموعه های زیر :هامجموعه 

R  : (رهاياز خطوط لوله ) مس کینام هر 
dualS :هستند هم کنندهدریافت که ورودی های پایانه 

dualJ  :هم هستند کننده قیکه تزر یخروج یها انهیپا 

rS :به خط لوله  یورود یها انهیمجموعه پاr ام 

rJ :از خط لوله  یخروج یها انهیمجموعه پاr ام 

هر خط لوله به صورت  یاز پارامترها برا یتعداد  :پارامترها

مربوط  که r سیپارامترها، اند نیبه ا نیشود بنابرا فیجداگانه تعر

صورت  نیپارامترها به ا نیشود. ا یباشد، اضافه م یبه خط لوله م

mins,:کنند یمرييتغ rVb ،,maxs rVb،, j r ،, s r،,

o

i rW،rPV 

, .می گردد به مدل اضافه زیر دیپارامتر جد نيهمچن. 

o

p sQS  :

 dualS از مجموعه sدر انبار پایانه  p مقدار اوليه از هر محصول
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1 هاگشیالاپ 1 هنایاپ 4 هاگشیالاپ2 هنایاپ 4 هنایاپ

 
 (4010خط لوله مثال کافارو و سردا) -1شکل 

نادابآ هاگشیالاپ زاوها دابآ مرخ دنزاش هاگشیالاپ
کشمیدنا انزا مق

رابنا یر

طخ یر

 
(ایران نفتی ) قسمتی از شبکه پخش فرآورده هایارائه شده شبکه خطوط لوله حل شده با مدل -4شکل 

 rتعدادی از متغيرهای تصميم برای هطر مسطير  : متغيرها

به آنطان اضطافه    rبه صورت جداگانه تعریف می شود که اندیس 

کننطد:   می گردد. بنابراین این متغير ها بدین صورت تغيير مطی 

, ,

k

i j rD،, ,

k

i j rDP،, ,

k

i s rQ،, , ,

k

i s p rQP،,

k

i rF،k

rL،,

k

s rL، ,i rTC  

،,i rW ،,s,r k

i،, ,

k

i j rX،, ,

k

i p ry  . بطه   نيطز  تعدادی متغير جدیطد

 زیر تعریف می گردد:صورت 

,Sk

p sQ : مقدار محصولp  در انبار نقطهs  از مجموعطهdualS  در

 kپایان اجرای 

,Sk

p sD : مقدار محصولp    تحویل داده شده از انبطار نقططهs  از

 kبرای مصرف محلی در پایان اجرای  dualSمجموعه

,
k

s rL : مقدار پمپاژ در اجرایk در مسير r ام در نقطه ورودیs 

،  1شماره  یها تیبه جز محدود یمدل قبل یها تیحال تمام محدود

و با درنظر گرفتن پارامترها  r ريهر مس یرا برا20و 23، 23، 22، 22

شطماره   تیشود. محدودیدر نظر گرفته م ،دیجد ميتصم یرهايو متغ

 دیط همانند قبطل در مطدل جد   قاي)کافارو و سردا(، دق یدر مدل قبل 1

صطرف   20و  23و  23شماره  یها تیاز محدود وشود.  یقرار داده م

 .گردديبه مدل اضافه م ریز یها تیشود.عالوه بر آنها، محدود ینظر م

(4) L L      ( 2),     k k

r k K k r    

(2) 
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(11) 
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(15) 
1 2min   Z Z Z 

 

 یها تیمحدود نیگزیجا بيبه ترت 15و  2،2شماره  عبارات

 بيبه ترت 10و  9ت اعبار شوند یم یدر مدل قبل 20و 22،22

اما  یدر مدل قبل 22و  22شماره  یها تیبه عنوان محدود

 یشدن یبرا 11و  10شده اند.  انيدوگانه ب یها انهیپا یبرا

مدل را  فهتابع دو هد زين 15عبارت بودن جواب ارائه شده اند. 

  دهد. ینشان م

 نتایج .2

از شبکه خط لوله  یمدل، قسمت ییاز کارا نانياطم یبرا 

 و Gams نشان داده شده است با نرم افزار (4)که در شکل رانیا

CPLEX Solver بدست آمد نهيشد و جواب به لح. 
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Abstract: This document is investigated the performance of new developed harmony search 

algorithm to solve flexible job shop problem. As the considered problem has a bi-criteria objective 

function, minimization of makespan and mean tardiness, we have applied a new usage of fuzzy logic 

for decision making. In order to verify proposed algorithm efficiency we have generated some 

empirical problems in four classes based on the literature. 
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1.  INTRODUCTION 

Flexible job shop problem is an extension of job shop 

environment such that at least one machine can process 

one or more operations of some jobs. Since job shop has 

been introduced as an Np-hard problem in the literature, 

the exact methods are indeed inappropriate for FJSP. 

Therefore we have developed a new extended 

metaheuristic based on musician behavior known as 

harmony search. 

In this paper we have produced a fuzzy inference 

system to decide about better solutions and rank the in 

each iteration. Both of makespan and mean tardiness have 

been applied in the system equally. 

2.  LITERATURE REVIEW 

The proposed environment is a very important for both 

scientists and industry owners. Many researchers have 

studied on it. In this paper we just mention some of the 

newest works. Two different metaheuristics, PVNS and 

VNS, are proposed in [1] and [2] separately. In these 

papers efficiency of proposed algorithms have been 

evaluated and reported by generating some problems. [3] 

has considered the FJSP and developed a new nature 

inspired metaheuristic, BBO algorithm. 

3.  FUZZY LOGIC 

In this research we have considered three different 

inputs for the proposed fuzzy system. The first one is 

makespan value. The second input is mean tardiness of 

jobs. And the last one is division of the two former. All 

inputs enter the system as real numbers between zero and 

one. Fuzzy function of each input is provided in Fig. 1; 

shown in three different part (a), (b) and (c); for the first, 

second and third input, respectively. Although for 

makespan and tardiness our ideal point is the values near 

to zero, for the last input values nearer to one more better. 

It means that if value of third input is equal to one then its 

membership function will be one. 

 
 

Figure 1: Three different inputs presented as (a), (b) and (c) 

 

The used fuzzy rules are listed as Fig. 2. These rules 

are selected to more efficiency of algorithm. The widely 

used centre of area method is adopted in this research 

because of its simplicity. This method assesses the center 

(a) 

(b) 

(c) 
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 2 

of gravity of the possible distribution of the fuzzy output. 

 
Figure 2: Fuzzy implemented rules 

4.  HARMONY SEARCH 

The music inspired harmony search (HS) was first 

developed by Zong Woo Geem et al. in 2001. Though it is 

a relatively new metaheuristic algorithm, its effectiveness 

and advantages have been demonstrated in various 

applications. The usage of harmony memory is important, 

as it is similar to the choice of the best-fit individuals in 

genetic algorithms (GA). This will ensure that the best 

harmonies will be carried over to the new harmony 

memory. Fig. 3 has provided the general steps of HS. 

 
Figure 3: Pseudo code of Harmony Search 

5.  EXPERIMENTAL DESIGN 

A.  Data Generation 

In order to evaluate the performance of algorithm we 

have generated some test problems in for different classes. 

These problems are randomly generated based on the most 

important factors as Table 1. 

B.  Computational Results 

The steps of proposed algorithm are coded in Matlab 

R2012b. All problems run on a PC Pentium5 with core i5 

processor, 4GBs physical memory and 7 operating system. 

For better evaluating we have applied a well-known 

criterion for bi-objective function: RPD. The results have 

been provided for four classes separately. Table 2 contains 

the mean and standard deviation of them. 

 

TABLE 1 

IMPORTANT FACTORS WITH LEVELS 

 

Factor Value 

Class1 Machine 5 

 Job 10 

 Operation 5 

Class2 Machine 8 

 Job 15 

 Operation 5 

Class3 Machine 5 

 Job 10 

 Operation 10 

Class4 Machine 10 

 Job 15 

 Operation 10 

Processing Time (pt) U(25, 75) 

Setup Time (st) U(5, 25) 

 

TABLE 2 

RPD CRITERION RESULTS 

 

Class Mean St. Dev. 

Class1 0.0005698 0.0006727 

Class2 0.001392 0.001766 

Class3 0.09423 0.07781 

Class4 0.00014 0.00021 

6.  CONCLUSION 

This paper has considered the multi objective flexible 

job shop problem and proposed a new music inspired 

harmony search to acquire its optimal solutions. A fuzzy 

inference system is defined to hint algorithm for better 

deciding about non-dominated solutions. Applying other 

metaheuristics or decision making methods are the best 

options for researchers. 
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begin 

Define parameters pitch adjusting rate (rpa), pitch 

limits, bandwidth, harmony memory accepting rate 

(raccept) 

Generate initial harmonics 

while ( t<Max number of iterations ) 

Generate new harmonics by accepting best 

harmonics 

Adjust pitch to get new harmonics (solutions) 

if (rand>raccept), choose an existing harmonic 

randomly 

else if (rand>rpa), adjust the pitch randomly within 

limits 

else generate new harmonics via randomization 

end if 

Accept the new harmonics (solutions) if better 

end while 

Find the current best solutions 

end 

1. If (zf is perfect) and (cmax is good) and (tard is 

good) then (outf is excellent) 

2. If (zf is perfect) or (cmax is good) or (tard is good) 

then (outf is good) 

3. If (cmax is bad) or (tard is bad) then (outf is poor) 

4. If (zf is not perfect) or (cmax is medium) or (tard is 

medium) then (outf is poor) 

5. If (zf is perfect) or (cmax is medium) or (tard is 

medium) then (outf is not excellent) 
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جهت کمینه کردن تلفات  و حفاظت از سایت های ذخیره حیاتی مکان یابی

 پوششی مورد انتظار 
 s.rastakhiz@sutech.ac.ir،دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شیراز، *ساره رستاخیز

 maleki@sutech.ac.ir،، دانشگاه صنعتی شیرازریاضی گروه عضو هیأت علمی حمیدرضا ملکی، 

 sh_hosseinie@yahoo.com،علمی گروه زیست، دانشگاه شیراز هیأت فرامرز حسینی، عضو

 r.khanduzi@sutech.ac.ir،دانشجوی دکتری، دانشگاه صنعتی شیرازراحله خاندوزی،

که هدف آن، کمینه سازی تعداد وزنی گونه می پردازد  له ی تلفات پوششی مورد انتظاراین تحقیق به بررسی مسئ چکیده:

این نوع  نابود شوند. با توجه به اینکهدوره ی زمانی  یک یا چندتا پایان  در ناحیه ی مورد بررسی انتظار می رود هایی است که

نه الگوریتم بهیو  CPLEX 12.4از نرم افزار سخت هستند، برای حل نمونه هایی تصادفی از مدل مورد نظر، -NPمسائل 

 استفاده می کنیم. سازی کوچ پرندگان

 انتخاب حفاظتی، مکان یابی، تلفات مورد انتظار، مدل چندزمانهکلمات کلیدی:

 مقدمه .1

 فرآیند در گام مهمترین و اولین همواره مناسب یابی مکان

هنگامی که منابع طبیعی  .است حیاتیحفاظت از سایت های 

یکی از مهم ترین  جدیدی برای حفاظت مشخص می شوند،

ی موجود ی بسیار مفید و کارآمد از منابع مال ل، استفادهمسائ

مطرح می  1ی طراحی حفاظت لهمی باشد.به همین دلیل مسئ

، شامل فرآیند انتخاب تعدادی از سایت 2انتخاب حفاظتی. شود

رد بررسی با در نظر گرفتن یک مجموعه ی مو ها در یک ناحیه

از اهداف و ضرورت ها است؛ به عنوان مثال در برخی حاالت 

سایت ها به منظور حفاظت از تنوع زیستی گونه های گیاهی و 

جانوری و در برخی دیگر به منظور حفاظت مستقیم از یک یا 

 ] [,ی خاص، انتخاب می شوند. چند گونه

مکان یابی موجود سعی می شود اهداف های با استفاده از مدل 

 مورد نظر به بهترین شکل ممکن برآورده شوند. 

 تعریف مساله.    2

 جدید توسطمکان یابی رقابتی  دو مدل ،2002در سال 

جهت کمینه سازی تلفات انواع گونه  []و همکارانش  3اوهانلی

ی مورد بررسی با در نظرگرفتن  های گیاهی و جانوری در ناحیه

د. در اولین مدل، تلفات مورد انتظار ای محدود ارایه ش بودجه

های خارج شبکه حفاظت شده کمینه می  گونه ها در سایت

 ی بیشینه هدف کمینه سازی گردد درحالی که در مدل دوم،

                                                           
1
Conservation planning problem 

2
Reserve selection 

O’Hanley 

ای محدود  دادن زیرمجموعه که پیرو از دست است ها تلفات گونه

. با توجه دده ایجاد می گردهای حفاظت نش و مشخص از سایت

به عدم قطعیت تخریب سایت ها در فرآیند تصمیم گیری،  نیاز 

به داشتن یک دستورالعمل که دارای موضع دفاعی کمتر و 

یابی منابع حفاظتی باشد  دیدگاه راهبردی بیشتر جهت مکان

؛ لذا دو مدل ذکر شده گام هایی در جهت  احساس می گردد

 []تحقق این اهداف است.

پوششی مورد از سوی دیگر مسئله ی کمینه سازی تلفات 

را می توان ترکیبی از مسئله ی کمینه ی  4انتظار چند زمانه

تلفات پوششی مورد انتظار و مدل های چند زمانه در نظر 

گرفت که هدف اصلی در آن، کمینه سازی تعداد وزنی گونه 

پایان هایی است که انتظار می رود در ناحیه ی مورد بررسی تا 

 دوره ی زمانی نابود شوند.
  

 فرمول بندی ریاضی مساله

 (i)اندیس  ها سایتموجود در  گونه هایهمه  ی مجموعه    

 مورد بررسی ی که در ناحیه هایی همه سایت ی مجموعه    

 (j)اندیس قرار دارند

  قراردارد  iگونه  ها هایی که در آن ی همه سایت مجموعه    

 شود( )در صورتیکه حفاظت ن jسایت  تخریباحتمال     

cj هزینه ی حفاظت از سایت :j 

di وزن اولویت دار مربوط به گونه ی :i 
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 2 

  برای حفاظت انتخاب شود jاگر سایت       1          

  xj=   

 در غیر اینصورت      0          

 حفاظت شود iاگر گونه ی        0         

 yi= 

 در غیر اینصورت        1          

)با فرض   احتمال نابودی گونه ی حفاظت نشده ی     

 استقالل نابودی سایت ها(
i  =  qj     jNj            (1)           

 

 5مدل تک زمانه برای کمینه کردن تلفات پوششی مورد انتظار 

 به صورت زیر بیان می شود:
 [ECL]     min    iI  i di yi             (2) 

               s.t.      jJ cj xj                  (3) 

                          jNi  xj + yi ≥  1    iI         (4) 

                 xj   {0,1}   j J,    yi≥0    iI.    (5) 

 

در مدل تک  برای مدل چند زمانه عالوه بر فرضیات ذکر شده

 زمانه، پارامترها و متغیرهایی به شرح ذیل خواهیم داشت:

 

T کل تعداد دوره های زمانی با:             

برای  jاست که هر سایت  tنمایش دهنده دوره زمانی    

 برنامه ریزی شده استحفاظت 

 [T,0]در بازه    صحیح  برداری از متغیرهای:  

در دوره های بدون  j: احتمال اینکه سایت       ̅ 

 تخریب نشود   حفاظت 

 جهت حفاظت انتخاب شود tدر دوره  jاگر سایت  1

xjt= 

 در غیر اینصورت    0     

 وقوع یک رویداد  احتمال :        

گونه   نابود شود             برنامه زمانی |

سایت  تخریب شود     ∏   دوره های  بدون حفاظت باشند|
    

 

سایت  تخریب نشود      ∏   دوره های  بدون حفاظت باشند|
    

 

 

      ∏    ̅ 
   

    

         

یک مدل چندزمانه برای کمینه سازی تلفات پوششی مورد 

 انتظار گونه ها به صورت زیر تعریف می شود :
[     ]      ∑∏     

       

  ̅ 
               

           ∑                 

   

   

  

                                                           

 Expected Coverage Loss 

∑∑     
   

 

   

 ∑  

 

   

                    

  ∑   

   

   

                        

    {   }                        

 روش حل.   3

نارم افازار   از  برای حل نمونه ای تصاادفی از مادل ماورد نظار     

CPLEX 12.4   .در ضامن باا توجاه باه      استفاده مای شاود

NP-بودن مساله جهت حل نمونه های باا ابعااد بااال  از     سخت

روش های فرا ابتکااری همواون الگاوریتم بهیناه ساازی کاوچ       

اسااتفاده ماای کناایم. بیااان نمونااه و جزئیااات بیشااتر  پرناادگان

 الگوریتم در ارائه ی شفاهی ذکر می شود.

 عددی نتایج.   4

 10ساایت و   20با تعاداد   ECLنمونه ای تصادفی از مسئله ی 

گیگاا هرتاز و    2هساته ای   2گونه در یک کامپیوتر با پردازنده 

به وسایله   2گیگا بایت در سیستم عامل ویندوز  4حافظه اصلی 

آزماایش گردیاده و نتااین آن در    CPLEX 12.4 ی نرم افزار 

 آمده است. 1جدول 

 :   1جدول 
()  مقدار بهینهxj 

()  مقدار بهینهyi 

مقدار بهینه تابع هدف 

 

 ه گیرییج. نتـ 5

جواب های بدسات آماده از حال نموناه ی تصاادفی توساط       

CPLEX      نشان دهنده ی این است کاه باه منظاور بدسات

و  9،8،6،4،1آوردن کمینه ی تلفات ماورد انتظار،گوناه هاای    

می بایست مورد حفاظت قارار   19و  3،10در سایت های  10

 گیرند.

 . مـراجع 6
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ای حل مسائل ترکیبیطراحی و پیاده سازی الگوریتم ستون سازی بر  
 محمد علی بهرامی، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر، دانشگاه شیراز

التحصیل کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز دهکردی، فارغ فائق افشین کوهی  

شیراز، دانشگاه کامپیوترعضو هیأت علمی گروه  دکتر کوروش زیارتی،  

محققان در پی  حدود نیم قرن هست که هستند که NP-hard مسائل ترکیبی در مقیاس بزرگ  از جمله مسائل چکیده: 

کشف راه هایی برای حل آنها بودند. مسائل زمانبندی، مسیریابی، حمل و نقل و ... نمونه هایی از مسائل ترکیبی هستند که 

در علوم مختلف وجود دارند. در یک دسته بندی کلی بهینه سازی مسائل ترکیبی بزرگ به دو روش ابتکاری و روش های 

ترین زمان ممکن است اما های ابتکاری هدف بدست آوردن یک جواب خوب در سریع روش گیرد. در دقیق ریاضی انجام می

ی برخوردار است از روش های دقیق ریاضی ا اب بهینه سراسری از اهمیت ویژهبسیاری از مسائل یافتن جو از آنجایی که در

های دقیق ریاضی  رین جواب را در روشت ئله یافتن بهینهها و متغیرهای یک مس شود. وجود تعداد زیاد جواب استفاده می

کند. الگوریتم ستون سازی از جمله الگوریتم های دقیق ریاضی است که از ایده تجزیه برای غلبه بر  سخت و زمانبر می

است، برای استفاده از این  کند. از آنجایی که توانایی و کارا بودن این روش به اثبات رسیده تعداد متغیر زیاد استفاده می

باشد. که البته این  مینرم افزار  ینها چندهای بسیاری شده است که حاصل این تالشوش برای حل مسائل مختلف تالشر

در  ،های موجود از این الگوریتم در ایرانوجه به در دسترس نبودن نرم افزاراند و با ت نرم افزارها در خارج از کشور تولید شده

و به منظور تست صحت و نشان دادن کارا بودن  انجام گرفته استریتم ستون سازی  این مقاله طراحی و پیاده سازی الگو

نی محدود توسط آن پنجره زمامسئله مسیریابی وسایل نقلیه با   دو مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با ظرفیت محدود و  ،آن

 .اند بهینه سازی شده

، برنامه ریزی خطی، مسیر ترکیبی، الگوریتم شاخه و هزینهالگوریتم ستون سازی، بهینه سازی مسائل کلمات کلیدی: 

 یابی وسایل نقلیه

 مقدمه .1

روش سیمپلکس، یک الگوریتم حل مسائل برنامه ریزی 

های خطی مشخص این روش محدودیت خطی است، در

ای که  در حل مسئله  باید در نظر گرفته شوند شناخته شده

هستند. در مسائل با  در ابتدا قابل شمارش و مشخص

مقیاس بزرگ بعضا شمارش و بدست آوردن تمامیه متغیرها 

و حتی اگر بدست بیایند در ابتدا کاریست سخت و زمانبر 

تعدادشان آنقدر زیاد است که نرم افزارهای امروزی قابلیت 

برای حل  این مشکل در اواسط قرن  نها را یکجا ندارند.حل آ

ارائه شد. ایده  [1] ولف وگذشته روش تجزیه  دانتزینگ 

یا چند   ، تبدیل مسئله بزرگ به یکی این تکنیکاصل

تر با اندازه قابل مدیریت که به طور مناسب مسئله کوچک

 هماهنگ شده باشند، است.  این ایده بعدها تقویت شد و 

 

 

 [1]برای حل مسائل بزرگ  تبدیل به الگوریتم ستون سازی

استفاده ستون سازی اغلب  برای حل مسائلی لگوریتم شد. ا

ها یا میشود که تعدادی قیود مشترک میان تمام متغیر 

فعالیتها وجود دارد که به آنها قیود اصلی یا مسئله اصلی 

در جایی که تعداد زیادی از قیود برای دسته گفته میشود 

بصورت خاص  های خاص قابل تشخیص و تفکیک در مسئله

ها زیر مسئله ها گفته میشوند. هر به آنتعریف میشوند که 

 زیر مسئله میتواند شرایط خاص خود را داشته باشد.

 ستون سازی: .2

اصلی و الگوریتم ستون سازی مسئله را به دو قسمت مسئله 

 زیر مسئله تقسیم میکند

 نامیم:مدل برنامه نویسی خطی زیر را مسئله اصلی می
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 با جدید ستون یک دنبال به سازی ستون روش تکرار هر  در

 اصلی مسئله به تا هستیم مسئله زیر در منفی کاهشی زینهه

 به شروع اولیه ستون یک با ابتدا اصلی مسئله. کنیم اضافه

 انجام سیمپلکس روش با قسمت این حل. کند می کار

 دوگان آوردن دست به و اصلی مسئله حل با. گیرد می

 کاهشی هزینه فرمول به توجه با را مسئله زیر آن متغیرهای

 :میکنیم تعریف گونه بدین

 

})(min{ Aaaacc t   
̅  ، هیچ     ̅ اگر   بنابراین زیر  منفی وجود ندارد،     

تواند ستون جدیدی را به مسئله اصلی اضافه  مسئله نمی

و  جواب بدست آمده از مسئله اصلی در صورت صحیح  کند.

 شود. بودن به عنوان جواب بهینه استفاده می

 شاخه و حد:  .3

به دلیل آزاد سازی انجام گرفته در مدل مسئله اصلی جواب 

مسئله صحیح نبوده بنابراین بدست آمده از حل این 

های شاخه و حد در ادامه کار جهت صحیح کردن  تکنیک

 گیرد. مورد استفاده قرار میجواب بهینه 

 مسیریابی وسایل نقلیه: .4

( به مسائلی گفته VRPمسئله مسیریابی وسایل نقلیه )

شود که هدفشان تعیین مجموعه بهین مسیرهایی که  می

توسط یک ناوگان از وسایل نقلیه برای سرویس دهی به یک 

باشد. که ها طی شده است، میمجموعه مشخص از مشتری

ترین مسایل  ترین و مورد مطالعه قرار گرفتهیکی از مهم

 .بهینه سازی ترکیبی است

های مختلفی از این مسئله تا کنون مورد مطالعه قرار  مدل

توان به مسیریابی وسایل نقلیه با  گرفته که از جمله آنها می

وسایل نقلیه  ظرفیت محدود اشاره کرد که در آن ظرفیت

دهی به یک مشتری ای برای سرویس  محدود بوده و وسیله

شود که ظرفیت کنونی آن از درخواست مشتری  انتخاب می

بیشتر باشد. از دیگر مدل های این مسئله ، پنجره زمانی 

محدود است که در آن بازه زمانی سرویس دهی به هر 

مشتری مشخص است و سرویس دهی خارج از بازه زمانی به 

 مشتری ممکن نیست.

 پیاده سازی: .5

 باشد که شده شامل سه بخش عمده می نرم افزار تولید

و با  پباده سازی شده هرکدام به صورت توابع جداگانه

قسمت های دیگر در ارتباط است. این ماژوالر بودن کمک 

کند بتوانیم مسایل ترکیبی مختلف را با تغییر در زیر  می

 مسئله به راحتی حل کنیم.

حد ثابت بوده و بخش  وقسمت حل مسئله اصلی و شاخه 

زیر مسئله برای هر مسئله و با توجه به قیود آن مسئله مورد 

 رد. یگ استفاده قرار می

 LPSolveبرای حل مسئله اصلی از بسته نرم افزاری 

 استفاده شده است.

در قسمت شاخه و حد نیز برای پیمایش درخت از روش 

 استفاده شده است. (DFS)پیمایش عمقی 

 نتایج:  .6

افزار از محک سولومون در مسئله برای اثبات درستی نرم 

مسیریابی وسایل نقلیه با پنجره زمانی محدود و محک 

با ظرفیت محدود  آگوئرات در مسئله مسیریابی وسایل نقلیه

استفاده شده است که در تمام موارد نرم افزار موجود 

 های بهینه را بدست آورد. توانسته جواب

 مراجع:  .7
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         time window constraints. European Journal of Operational     
         Research 218 (2012) 1–6     
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ژی نياز به کنترل بهينه تجهيزات به روش هوشمند دارد یكی از اجزای             ر  های ان سيستم سطوح باالی اتوماسيون درچکیده:

ت  باشند. که نحوه شارژ و دشارژ آنها در مواقع مناسب که در برگيرنده مدیریهای برقی می های هوشمند، خودروسيستم

-ارائه مدل ریاضی مناسب برای این مسئله می به ،. این مقالهاستای برخوردارتقاضای بار و کاهش هزینه باشد از اهميت ویژه

ير زمان با کمترین هزینه انجام شود همچنين يمتناسب با تغ برقیو دشارژ خودروهای  ریزی نحوه شارژبطوریكه برنامه دپرداز

 شود. در ادامه یك مدل برنامه ریزی خطی برای مسئله بيان می

 .بار خگوییپاس ،برقی خودرو خطی، ریزیبرنامهبهينه سازی،  ،هوشمندخانه :کلمات کلیدی

 مقدمه .1

ههای  با توجه به حرکت سيستم مصرف انرژی بهه سهمت انهرژی   

ی فسهيلی، جلهوگيری از اتهالف    پاك و محدود بودن انهرژی هها  

-، اصالح الگوی مصرف برق مشتریان و اسهتااده از انهرژی  انرژی

پذیر به جای اسهتااده از سهوخت فسهيلی از جملهه     های تجدید

 باشد.هش توليد گازهای آالینده هوا میراهكارهای کا

ههای مهدیریت   آلودگی، برنامهاز دیگر راهكارهای موثر درکاهش 

وری و را به دو دسته افزایش بهرهتوان آنکه می باشدمصرف می

 .[1]پاسخگویی بارها تقسيم نمود

های دیجيتال آوریهوشمند حاصل بكارگيری فن ها وشبكهخانه

برای اسهتااده   یباشند که به عنوان راهكارهایمی برقیدر شبكه 

های تجدیدپذیر، کاهش هزینه و همچنين اضافه کهردن  از انرژی

های جدید به سيستم قدرت معرفی شهده اسهت یكهی از    قابليت

  (PEV)(Plug-in  Electric Vehicles)های هوشهمند  اجزای خانه

  باشند.می برقی خودروهاییا 

ترده سهبب  قابل شارژ در سطح گس برقیبكارگيری خودروهای  

و تقویت سيستم قدرت خواهد شد، این  هاکاهش انتشار آالینده

گام مهم طی چند دهه آینده برداشته خواهد شد. اما اتصال این 

شهبكه بهرق    دردر زمهان نامناسهب بصهورت گسهترده      خودروها

رسانی ممكن است باعث ایجاد اختالل در شبكه برق و همچنين 

افزایش هزینه برای مصرف کننده شهود. لهذا اسهتااده بهينهه از     

ههای  ها در زمانخودروهای برقی و نحوه شارژ و دشارژ کردن آن

مناسب جهت جلوگيری از اضافه بار ناگههانی سيسهتم توزیهع و    

ای برخهوردار  ز اهميهت ویهژه  برای کاهش هزینه مصهرف بهرق، ا  

 است.

بينی بار، رشهد روزافهزون مصهرف انهرژی را     امروزه منحنی پيش

ههای  دهد. تامين این بار مصهرفی بهه سهرمایه گهذاری    نشان می

بسيار زیادی نياز دارد. بدیهی است که در این شرایط استااده از 

توانهد کمهك شهایانی بهه حهل معضهل فهوق        پاسخگویی بار مهی 

 .[2]نماید

ریزی و کنترل بارخهانگی، بيهان   در منابع متعدد امر برنامه خيراًًًًا

های مختلف آن با هدف کاهش هزینه و افزایش راهكارها و روش

 .[3]استها و شبكه بررسی شدهکنندهسود مصرف

ریهزی  ای خودکار برای برنامهراه حل پيشنهادی، طراحی برنامه 

کننده را مد نظهر قهرار   طوری که منافع مصرفاست، بهبارخانگی

ریهزی مشهارکت   دهد. ایده این برنامه برگرفتهه از ماههوم برنامهه   

-ریهزی بهرای بارمصهرف   هدف آن برنامه واحدهای توليد است و

- تجهيزات خانگی با در نظر گهرفتن محهدودیت   کننده، وسایل و

 بردار شهبكه اعهالم و  کننده و بهرههایی است که از سوی مصرف

 .[4]شوداعمال می

بندی مدل نحوه و برقی خودرو مشخصات به مقاله ادامه رد

 .شودمی پرداخته ریاضی

 برقيبندی رياضي با حضور خودروی مدل .2

خودروهای  مشارکت ریزیبرنامهدر این قسمت به بررسی و 

استااده در هنگام شارژ و  زمان هایقيمت به پاسخدر برقی

-هایبازه گيریتصميم رهایيمتغ پردازیم.میدشارژ درهنگام 

پردازیم که  . بنابراین به ارائه مدلی میباشندمی دشارژ شارژ و

ریزی برای شارژ و دشارژ بهترین سناریو جهت زمانبدی و برنامه

سازی هزینه این برنامه کمينه نماید. هدف ارائه را برقی خودروی

را  رها و پارامترهای زیريبرای این منظور متغ مشتری خواهد بود.

 کنيم: معرفی می
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   .برقییتوان مورد نياز شارژ خودرو:   
   

.برقییشارژ خودرود :  توان مورد نياز   
    

.بار خانگی :   توان مورد نياز   
   

 . dcبه   acراندمان تبدیل جریان  :  

 .acبه  dcراندمان تبدیل جریان    : 

 .جهت شارژ خودروی برقی tقيمت مصرف برق در زمان   :    

  :  
هنگام دشارژ   t قيمت تزریق برق به شبكه در زمان 

 .روی برقیخود

 :  
متغير باینری که وضعيت فعال بودن یا فعال نبودن شارژ     

 دهد.را نشان می

  
متغير باینری که وضعيت فعال بودن یا فعال نبودن دشارژ   :   

 دهد.را نشان می

:   
 .tبرقی در زمانظرفيت باتری خودروی    

:    
 برقی.باتری خودروی شدن شارژحداکثر     

     
   

  برقی.شارژ شدن باتری خودروید : حداقل 

    
 برقی. یباتری خودرو : شارژ اوليه    

ساعت آینده است. بازه  42طول مدت برنامه ریزی در اینجا 

شود. بنابراین گرفته میزمانی یك ساعت برای برنامه درنظر 

بنابراین باشد. بازه می 42ریزی های قابل برنامهمجموع کل بازه

سازی سازی هزینه مشتری ارایه  توان برای کمينه مدل زیر را می

 داد:
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  که  
  و     

باشند و وضعيت شارژ ویا رهای باینری میيمتغ    

هند. اگر هرکدام از این ددشارژ خودروی برقی را نشان می

-در حالت شارژ و یا دشارژ می رها یك باشند یعنی خودرويمتغ

و اگر صار باشند یعنی خودرو نه در حالت شارژ و نه در  باشد

دشارژ همزمان  باشد. با توجه به اینكه شارژ وحالت دشارژ می

-( این موضوع را بيان می4پذیر نيست قيد)امكان برقییخودرو

های شبكه توزیع، و مشخص بودن با توجه به محدودیت نماید.

شارژ خودروی برقی توان مصرفی بار خانگی و ظرفيت شارژ و د

-مقدار توان دادوستد شده بين شبكه توزیع و بار خانگی را می

( 3) روابطاین موضوع در  که توان بين مقدار معينی محدود کرد

نرخ شارژ شدن و یا دشارژ شدن خودروی  ( بيان شده است.2و)

باشد  برقیدر زمان نباید بيشتر از ظرفيت باتری خودروی  برقی

ظرفيت محدود  پردازد.( به بيان این موضوع می5که رابطه )

 ( بيان شده است.6در رابطه ) برقیخودروی باتری

ریزی شارژ در ساعات آغازین برنامه برقیباتری خودرویبرای 

  شود که با اوليه در نظر گرفته می
اگر شود. نشان داده می    

دشارژ شود باید در  tبخواهد در زمان  برقیباتری خودروی

به اندازه کافی شارژ شده باشد که این مسئله t های قبل از زمان

  .( بيان شده است7در رابطه )

  توان مورد نياز بارخانگی )
-فرض می کيلووات ساعت 01(،   

  برقی ). شارژ اوليه خودرویشود
کيلووات ساعت و  0(،    

شود. گرفته میکيلووات ساعت در نظر  04ها ظرفيت آن

مساوی )     ،  ) acبه  dcو  dcبه acراندمان تبدیل جریان 

برقی در شود. باتری خودروی% در نظر گرفته می55باهم و برابر 

    تواند کامالًً شارژ شود. بنابراین )ساعت می 2طول 
( و    

(    
 باشد.وات ساعت می کيلو 04و  0(، به ترتيب برابر    

  0/42و  -4/1به ترتيب برابر با  (،     ) ( و    همچنين )

باری باری، ميانقيمت برق در سه سطح، کم باشد.کيلو وات می

 بار در نظر گرفته شده است. و اوج 

 . مـراجع 5
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Abstract: Using a suitable variable transformation, the dual of a linear fractional programming (LFP) 

problem is defined as a linear programming (LP) problem. Duality of linear programming is, then, 

used to establish the desired duality theorems for fractional linear programming. As an important 

result, the existence of a primal-dual pair of LFP optimal solutions that satisfy strong LFP 

complementary slackness conditions is proved. 

Keywords: Linear Fractional Programming, Duality, Strong Complementary Slackness Conditions  

1.  INTRODUCTION 

A mathematical programming problem is specified as a 

linear fractional programming (LFP) where a linear 

fractional objective is optimized subject to linear 

constraints. The LFP problem has attracted considerable 

research and interest, as it can be useful in real-world 

applications such as economic and commercial planning, 

health care and hospital planning. 

Concerning duality in LFP, Chadha and Chadha [1] 

recently presented a LP problem as the dual of the LFP 

problem. They also established some desired duality 

relationship between the two problems; as a result, they 

proved complementary slackness theorem for the LFP. 

However, they did not investigate strong complementary 

slackness conditions for the LFP. 

One of the methods developed to solve the LFP 

problem is that proposed by Charnes and Cooper [2], 

which transforms the LFP to an equivalent LP. We show 

that the dual of this LP is indeed the same dual LFP 

problem proposed in [1]. Then, based on the duality 

relationships between the LP problem and its dual, we 

prove LFP duality theorems. Finally, we demonstrate the 

existence of a strong pair of optimal solutions to the 

primal and dual LFP problems. 

2.  DUALITY IN LINEAR FRACTIONAL PROGRAMMING 

Consider the following, called primal LFP, problem: 

 
 

 

  

 . .    | , .

t

t

c x
Max f x

d x

s t x S x Ax b x 0






   

 (1) 

Here A  is an m n  matrix, c , d , x  are n 1  vectors, 

b  is an m 1  vector and  ,   are scalars. The 

superscript t  stands for a vector transpose. 

It is assumed that the set S  is regular (non-empty and 

bounded); the objective function f  is continuously 

differentiable, and that td x 0   for all x  in S . 

Using Charnes-Cooper transformation, the LFP 

problem (1) can be transformed into an equivalent LP 

problem, i.e., letting  / tt 1 d x   and multiplying the 

constraints Ax b  by t : 
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Max h x t c x t

d x t 1

s t x t S x t Ax bt

x 0 t 0

 

  
 

   
  
 

 (2) 

Charnes-Cooper transformation establishes a one-to-one 

correspondence between (1) and (2). That is, x  is a 

feasible (optimal) solution to (1) if and only if the solution 

defined as 

 : , :
t

1
x tx t

d x

 
  

 
 (3) 

is a feasible (optimal) solution to (2). Note that t 0  for 

all  ,x t  in S . 

The dual of (2) can be formulated as the following LP 

problem: 

 

 

   

  ,

,

 . .   , , , .

t t t

t

Min g y z z

A y d z c

s t y z L y z b y z

y 0



  
  

      
   

 (4) 

This problem, called dual LFP, is the same problem 

proposed in [1] as the dual of (1). The desired duality 

relationship is established directly between the two 

problems (1) and (4) by them. However, LFP duality 

theorems can be proved in a different way, by linking the 

problems (2) and (4). 
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Theorem 1. (Weak LFP duality) For all x  in S  and for 

all  ,y z  in L ,    ,f x g y z . 

Proof. Let us x S . Then, there exists  ,x t S  such 

that    ,f x h x t . Hence, by weak duality theorem of 

linear programming [3], the relationship    , ,h x t g y z  

holds, which completes the proof. ∎ 
Theorem 1 follows that the dual LFP problem provides 

upper bounds for the primal objective function value. 

Theorem 2. Let x̂  and  ˆ ˆ,y z  are feasible solutions to the 

primal and dual LFP problems (1) and (4), respectively, 

such that    ˆ ˆ ˆ,f x g y z . Then, both solutions are 

optimal. 

Proof. Let us x̂ S  and  ˆ ˆ,y z L . Then, corresponding 

to x̂ , there exists  ,x t S  such that    ˆ ,f x h x t . By 

the assumption, it thus follows that    ˆ ˆ, ,h x t g y z , 

implying that both  ,x t  and  ˆ ˆ,y z  are optimal. This 

completes the proof.              ∎ 

Theorem 3. (Strong LFP duality) If *x  solves the primal 

LFP problem, then there exists  * *,y z  which solves the 

dual LFP problem and    * * *,f x g y z . 

Proof. Since *x  solves the problem (1), therefore, the 

corresponding solution  * *,x t  as defined in (3) is an 

optimal solution to (2) such that    * * *,f x h x t . Then, 

according to strong duality of linear programming [4], 

there exists  * *,y z  which solves the dual LFP problem 

and    * * * *, ,h x t g y z . This completes the proof. ∎ 

Theorem 3 shows that there is no gap between the 

primal and the dual LFP optimal objective values. 

Theorem 4. (LFP complementary slackness) Let u  and v  

be slack column vectors associated with the primal and 

dual LFP problems, respectively. Then,  * *,x u  and 

 * * *, ,y z v  solve the respective LFP problems if and only 

if 

 
* * * *t tv x u y 0  , (5) 

or, equivalently, 

 

* *

* *

,    ,..., ,

,    ,..., .

j j

i i

v x 0 j 1 n

u y 0 i 1 m

 

 
 (6) 

Proof. Since  * *,x u  solves the problem (1), therefore, 

the solution 
* * * * * * *

*
: , : , :

t

1
x t x u t u t

d x

 
   

 
 is an 

optimal solution to (2), where u  is the slack column 

vector associated with (2). Then, by complementary 

slackness theorem of linear programming [3],  * *,x u  

and  * * *, ,y z v  are optimal for (2) and (4), respectively, if 

and only if  

 * * * *t tv x u y 0  . (7) 

Hence, the proof is completed by dividing both sides of 

(7) by *t 0 .                ∎ 

Theorem 5. (Strong LFP complementary slackness) 

There exists a primal-dual pair of optimal solutions to the 

primal and dual LFP problems that, as well as (5), satisfies 

the following additional conditions 

 

* *

* *

,   ,..., ,

,   ,..., .

j j

i i

x u 0 j 1 n

y v 0 i 1 m

  

  
 (8) 

Proof. By strong complementary slackness theorem of 

linear programming [3], there exists a primal-dual pair of 

optimal solutions to (2) and (4), namely  * * *, ,x t u  and 

 * * *, ,y z v , that, as well as the complementary slackness 

conditions * * * *t tv x u y 0  , satisfies: 

 

* *

* *

,   ,..., ,

,   ,..., .

j j

i i

x v 0 j 1 n

y u 0 i 1 m

  

  
 (9) 

Then, the solution defined as 
* *

* *

* *
: , :

x u
x u

t t

 
  

 
 is 

optimal for (1), and we have 

 

* *

* *

      ,   ,..., ,

      ,   ,..., .

j j

i i

x 0 x 0 j 1 n

u 0 u 0 i 1 m

   

   
 (10) 

Thus, the proof is complete.           ∎ 

Theorem 6. Solutions  * *,x u  and  * * *, ,y z v  satisfy the 

SCSC if and only if  * * * *, :x u t u , as defined in the 

proof of Theorem 4, and  * * *, ,y z v  if and only if are 

located at the r-interiors of the optimal faces. 

3.  CONCLUSIONS 

Using duality of linear programming, we discussed the 

duality theory in linear fractional programming. As a main 

result, we demonstrated the existence of a primal-dual pair 

of LFP optimal solutions that satisfy strong LFP 

complementary slackness conditions. An important avenue 

for future research is the development of an approach to 

find such a pair of optimal solutions. 
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  s-mohammadian@profs.semnan.ac.ir،ریاضي، دانشگاه سمنان گروه عضو هیأت علمي ،سعید محمدیان 

 sh.kherad64@gmail.com، دانشجوي كارشناسي ارشد، شوکت خرد

  nkarami1369@gmail.com، دانشجوي كارشناسي ارشد،نازنین کرمي  

 

استفاده مي ( coding) امروزه برای حفاظت اطالعات بین افراد گروه های خاص از روشي به نام رمز گذاری اطالعات چکیده:

آن باشند . در این مقاله با  (de coding) کنند که فقط افرادی مي توانند این اطالعات را بخوانند که واقف به رمز گشایي یا 

دراین روش با انتساب یک عدد صحیح نا منفي  Hill-Cipherابیم با استفاده از روش روشي جدید وارون ماتریس کلیدی را می

(  ابتدا متن مورد نظر کد مي شود و سپس با  Key matrixمتن و استفاده از یک ماتریس کلیدی ) به هریک از کلمات یک 

 آن مي پردازیم . دی کد مي شود که در این مقاله به استفاده از وارون ماتریس کلیدی متن کد شده

 .hill-cipherماتریس کلیدی . کد. دی کد و کلمات کلیدی . 

                                                           

 *ارائه دهنده

 

 مقدمه .1

-Hillکي از روشهای کد و دی کد کردن اطالعات روش ی

Cipher  است .در این روش ابتدا به کاراکترهای موجود در یک

زبان اعم از حروف الفبا و عالئمي که در نگارش ان زبان بکار مي 

و ......... را نسبت مي دهند  2و  1و 0روند اعداد صحیح نامنفي 

و سپس متني را که باید کد شود با استفاده از این اعداد به 

منفي در مي اورند و ان ها را صورت دنباله ای از اعداد صحیح نا

در یک ماتریس ذخیره و انگاه با ضرب یک ماتریس ،به نام 

متن حاضر را کد میکنند و برای دی ، ماتریس کلیدی در ان 

کد کردن ،وارون ماتریس کلیدی را در متن کد شده ضرب 

میکنند تا متن اولیه حاصل گردد. برای تعیین ماتریس کلیدی 

د اما در این مقاله میخواهیم راجع د دارروش های متفاوتي وجو

خاصیتي که این ماتریس باید داشته باشد بحث کنیم و  به

 سپس به شیوه ای ساده تر ان را بیابیم .

 

 بخش یک .2

کترهایي که در نگارش یک متن فارسي به کار کارا رض کنیمف

   )؟( و نقطه سوالحرف الفبای فارسي و عالمت  22روند  مي

کارکتر  23).( و فضای خالي ) ( باشند که جمعا 

تعداد کاراکترها در این مقوله مهم نیستند خواهیم دید میشوند.

 هر تعداد کاراکتر که موجود باشند روش کار یکي استو 

را به  23اعداد صفر تا ، 1طبق جدول کاراکتر  23به این ا م

ا از حال حروف الفبای فارسي رطور یک به یک نسبت میدهیم 

{را به 21,..........1،0. ی (به ترتیب نوشته و اعداد })الف ب ...

 دهیم و  ترتیب به حروف نسبت مي

 ؟ 0 ) (

23 22 22 
نمایش عددی کاراکتر مورد استفاده در یک  :1جدول 

 متن 

اکنون فرض کنید بخواهیم مصراعي از یک بیت از شعر موالنا را 

 کد و دی کد کنیم    Hill-Cipherبه شیوه 

  p= از محبت خارها گل میشود.

کاراکتر تشکیل شده که چهارتای انها ) ( و  22متن حاضر از 

 تای دیگر حروف الفبا هستند  11یکي ).( و

 

 ا ه ر ا خ )( ت ب ح م )( ز ا

0 12 43 22 2 1 4 43 8 0 11 40 0 
 

 0 د و ش ی م )( ل گ )(

43 22 22 43 22 41 12 22 2 44 
 

مثال   rϵ Z≥0تایي که  rکاراکتر را در بردارهای  22حال این 

نیست  2مضربي از  22دهیم چون  بردارهای سه تایي قرار مي
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 2 

اخرین بردار تعداد کاراکترها کمتر از سه تاست که برای رفع 

 کنیم تا تعداد  این مشکل کاراکتر اخرین بردار را تکرار مي

 

و    ،    مولفه های این بردار نیز سه تا شود این بردارها را با 

 دهیم: ... نشان مي
  

. 

.    [
  
 
  
]     [

  
  
  
]     [

  
  
  
]     [

  
 
  
] 

. 

   [
  
 
 
]     [

  
 
 
]     [

 
  
  
]     [

  
 
 
] 

 
  [                       ] 

 

  [
               
           
             

] 

 

را    [     ]   باید ماتریس کلیدی  pبرای کد کردن 

 بگونه ای بیابیم که در وهله ی اول 
ی  ( برای روشن شدن مطلب به قضیه  1=(35,| |و انگاه ≠| |

 زیر توجه کنید 
با توجه به قضایای مطرح شده در اصل مقاله به صورت زیر دی کد 

 میکنیم

A=[
   
   
   

]= A یا     [
       
     
   

]  

A=   [

     
     
       

]           [ ] 

 
 اید  در مي

ب اا غ ظ . ؟چ پ . ا ص ؟چ پ غ ظ . ب اا        حال متن را 

هر عدد دلخواهی میتوانند باشند برای ها     دی کد میکنیم میدانیم 

]=Aسهولت 
   
   
   

 را انتخاب میکنیم که به این ترتیب       [

AP  [
                   
            
              

] 

  [
               
            
              

](mod35) 

 
مراجعه  1ماتریس اخیر کد شده مصراع مورد نظر است که چنانچه به جدول 

 د به صورت زیرشو

   =
 

| |
  adj(A)       [2]     adj(A)=[ 

   
   
   

]  

                                                             

 

تبدیل کنیم  23را به پیمانه      چون       

                    
 

 
| |x≡1(mod35)   | |         

            
         

  
  =  x=3,(y=1) 

=  mod35)  )2بنابراین                  
 

  
 و لذا 

        ( )   [ 
   
   
   

]  

=[ 
    
    
    

]                                                

                                                               

   (  )

 [
                       

                  

                     

] 

=[
               
           
             

] 

 

 عبارت است ازماتریس اخیر  1با مراجعه به جدول 

 م ی ش و د .─ گ ل ─ خ ا ر ه ا ─ م ح ب ت ─ اا ز 

 

 مراجع
[1]  M.Eisenberg, ‘’hill ciphers and modular linear 

algebr;”mimeographed not,university of 

massachusettsa,1998.pp19 

[2]david kahn ,the codebreakers; the story of secret 

writing, weiden-feld and Nicolson,londan 1967.p 

404,410 

[3]lester   s.hill,conptography in algebraic alphabet, 

amer ,.math. Monthly,36(1929) p306,312.  
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عصب ه�ی شب با خط چندهدف برنامه�ریزی مساله�ی ی حل

sadeghiali١٣@yahoo.com بافت، واحد اسالم آزاد اه دانش کامپیوتر، علوم ارشد کارشناس دانشجوی ،* صادق عل

کامپیوتر گروه بافت، واحد اسالم آزاد اه دانش علم هیات عضو ، کروپ فرخ

�پردازد. م عصب ه شب کم به خط چندهدف برنامه�ریزی مساله�ی حل برای وریتم ال ی ارایه به مقاله این یده: چ
وی ال ی از استفاده با ه شب این یادگیری شیوه�ی �کند. م استفاده یادگیری برای الیه ت پرسپترون ی از وریتم ال این
محاسبات پیچیدگ از بنابراین و ندارد �هدف ت خط برنامه�ریزی مساله�ی هیچ محاسبه�ی به نیازی که است راری ت

�باشد. م برخوردار خط
کارا. جواب�های فضای یادگیری، ، مصنوع عصب ه شب ، خط چندهدف برنامه�ریزی کلیدی: کلمات

خط چندهدف برنامه�ریزی مساله�ی

نیاز MOLP، مسایل حل در بردارها مقایسه�ی برای
خواهد بردارها فضای روی بر ترتیب رابطه ی به
بیشتری عمومیت از که ترتیب رابطه سه ادامه در بود.
سه این x۱, x۲ ∈ Rn برای شده�اند. معرف برخوردارند،

:[٢] بود خواهند زیر صورت به ترتیب
،x۱i ⩾ x۲i ∀i = ۱, · · · , n اگر x۱ ≧ x۲

،x۱ ̸= x۲ و x۱i ⩾ x۲i ∀i = ۱, · · · , n اگر x۱ ≥ x۲

.x۱i > x۲i ∀i = ۱, · · · , n اگر x۱ > x۲

مولفه و ای مولفه ضعیف، ای مولفه را اخیر ترتیب�های
�نامند. م اکید ای

:[٢] �شود م تعریف زیر بصورت MOLP مساله�ی ی

max Cx = (c۱x, c۲x, · · · , cpx)′

s.t. x ∈ X = {x ∈ Rn|Ax ≦ b},
(١)

i = ،ci سطرهای با p × n ماتریس ی C آن در که
A و ستون بردارهای b ∈ Rm و x ∈ Rn ،۱, · · · , p
برای ′ نماد از آن، بر عالوه �باشد. م m × n ماتریس

مقدمه

به ،(MOLP) خط چند�هدف برنامه�ریزی مساله�ی ی
جواب فضای ی تحت خط تابع چندین بهینه�سازی
شده ساخته خط قید چندین اشتراک از نیز آن که
گونه این حل در متنوع استراتژی�های �پردازد. م است،
تبدیل آنها، کل ایده�ی معموال که دارد وجود مسایل
برنامه�ریزی مساله چند یا ی به خط چندهدف مساله
در LP مسایل حل برای .[۴ �باشد[٢، م (LP) خط
ل مش �شود. م استفاده س سیمپل روش از موارد اکثر
تعداد ناگهان افزایش س، سیمپل پایه بر بزرگروش�های
ر دی بیان به است. مساله سایز افزایش با گوشه�ای نقاط
این و است نمای روش�ها، گونه این محاسبات پیچیدگ
سع مقاله این در �باشد. م آن�ها ضعف نقاط از ی امر
حل به نیاز بدون ، عصب ه شب ی کم با تا است شده

کرد. حل را MOLP مساله�ی ی LP، مسایل
١
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یرید: ب نظر در را زیر ی MOLP مساله�ی .٢ مثال

max (۱۸x۱ + ۲x۲,
۳
۲x۱ + ۲۵x۲)

s.t. ۵x۱ + ۲x۲ ⩽ ۲۳۰, x۱ + ۳x۲ ⩽ ۱۵۷,

−۶x۱ + x۲ ⩽ ۰, x۱, x۲ ⩾ ۰.

خروج زیر جدول باشد. x۰ = (۱,۱)′ کنید فرض
نشان وزن بردار مختلف مقادیر ازای به را مرکز روش
بار پنج فقط ازای به مرکز تقریب مثال، این در �دهد. م

است. شده محاسبه عصب ه شب یادگیری روند رار ت
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است. شده استفاده ترانهاده نمایش

(ضعیف) کارای جواب ی x̄ ∈ X ([٢]) .١ تعریف
نداشته وجود x ∈ X هرگاه �شود، م نامیده (١) مساله�ی

.C(x) ≥ (>)C(x̄) که طوری به باشد

ترتیب کارایضعیفبه و کارا جواب�های مجموعه�ی
شد. خواهند داده نشان XWE و XE با

مصنوع عصب ه�های شب

ی مساله حل در الیه ت عصب ه شب ی بخشاز این در
عصب ی ه شب که عمل است. شده استفاده MOLP
مساله چندسقف مرکز از تقریب کردن پیدا �دهد م انجام
این برای الزم شرایط کنید فرض �باشد. م MOLP ی
آن درون بودن ناته و جواب فضای کرانداری روشیعن
در عین مشاهده�ی ی از ه شب یادگیری برای باشد برقرار
نقطه�ی بازه، ی (مرکز �شود م استفاده بعدی ی فضای
سقف چند ی مرکز یافتن برای پس است.). آن وسط
را حرکت مقدار کمترین و بیشترین ها ej جهت در نیز
این رار ت با �کنیم. م انتخاب را وسط ی نقطه و یافته
سمت به را دریافت شدن نقطه�ی عصب ه شب عمل،
j ∈ کنید فرض �کند. م هدایت چندسقف تقریب مرکز
همچنین باشد. مفروض x۰ ∈ X ی نقطه و {۱, ..., n}
I+ := {i ∈ {۱, ...,m} | ، L :=

∑n
i=۱,i ̸=j A.jx

۰

حال . I− := {i ∈ {۱, ...,m} | Aij < ۰} و Aij > ۰}
ترتیب به ej جهت در x۰حرکت مقدار بیشترین و کمترین
خواهد M = Maxk∈I−

bk−Lk

Akj
و m = mink∈I+

bk−Lk

Akj

بود: خواهد زیر صورت به ه شب ساختار بنابراین بود.

رای هم با مرکز روش از استفاده مساله حل کل رد روی
هدف توابع وزن مجموع از اینجا در �باشد. [٣]م خط
.[١] �شود م استفاده جواب فضای کردن کوچ برای

٢
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 *ارائه دهنده

 خانگی در بخش انرژی حفاظت هایروشبا  اقتصادی سود سازیحداکثر

 اجتماعی، دانشگاه تهران-های اقتصادیارشد مهندسی سیستمالتحصیل کارشناسی، فارغ*فرنوش سادات آذرم سا 
Farnoushazarmsa@ut.ac.ir 

 های فنی، دانشگاه تهرانسید فرید قادری، عضو هیأت علمی دانشکده صنایع پردیس دانشکده

 ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه تهرانالتحصیل کارشناسیسید قائم صدیقی، فارغ

خانگی، برای  جویی انرژی در بخشسازی صرفهعدد صحیح با هدف بهینه-ریزی خطیهبرنام پژوهش از مدلدر این  چکیده:

یک خانه متعارف ایرانی استفاده شده است. راههای حفاظت انرژی مدنظر شامل جایگزینی پنجره معمولی با پنجره دوجداره، 

-آن است. ارزش فعلی خالص بمنظور محاسبه صرفه Aبا نوع  Cای با نوع کم مصرف، وسایل برچسب کالس های رشتهالمپ

باشد که با توجه به شرایط حاضر در یافته موجود، دارای نتایجی کارا و مطلوب میجویی ساالنه مطرح شده است. مدل توسعه

ان بازه زمانی گیری، در پایجویی حاصله براساس این تصمیمپردازد و در نهایت میزان صرفهگیری بهینه میسال صفر، به تصمیم

  مشخص برآورد شده است.

 جویی انرژی؛ ارزش فعلی خالص؛ ارزش اسقاطعدد صحیح؛ صرفه-ریزی خطیبرنامه کلمات کلیدی:

 )کلیات( مقدمه .1

در ایننن پننژوهش هنندف، حننداکررکردن ارزش خننالص اولیننه بننا 

کنم مصنرف در زمیننه روشننایی، دو      هایاستفاده از: تکنولوژی

لباسشویی و یخچال بندلیل مصنرف   تجهیز رایج خانگی )ماشین

جهنت  هنا بنه  بنندی پنجنره  خانگی( و عایقاالی انرژی در بخشب

 .[2[و]1]سازی اتالف انرژی بیان شده استمینیمم

 صورت مسأله .2

نحنوی  خواهیم بنابر بودجه موجود، خود مدل تغییرات را بنه می

-کند که ارزش خالص اولیه درآمدهای ناشنی از صنرفه  انتخاب 

لباسشنویی و یخچنال در برابنر    جویی در المپ، پنجره، ماشنین 

 های مرتبط با این تغییر تجهیز در زمان بیشینه شود.هزینه

 توصیف مدل .3

ساله  22زمانی جویی شده در افقاست که انرژی صرفههدف آن 

عننوان ابنزاری   بنه  NPVبیشینه گردد. برای نیل به این مقصود 

[. منندلی کننه در ایننن 1مفینند و کارآمنند برگزیننده شننده اسننت ]

باشند.  [ منی 3پژوهش ارائه شده، در اصل توسنعه یافتنه مندل ]   

این در مدل اولیه اثر تغییرات لحنا  شنده بنر زنندگی     بر عالوه 

خانوار در دو وضعیت متفاوت، اعم از تصنمیم بنه تغیینر و عندم     

ه منا در ادامنه بنه مقایسنه اینن دو      تغییر بررسی نشده است کن 

 ایم.پرداخته

 تابع هدف مدل مذکور به قرار زیر است:
(1)  

 






















20

1

0
1

:
j

j

jj

i

CTIT
INPVMax  

اولیه اعم از بودجه و ارزش اسنقاط   جمله اول سرمایهآن که در 

وسایل فروخته شده است. در حالت کلّی منظنور از جملنه دوم،   

تغیینر تجهینزات را   هنای ناشنی از   جوییساله صرفه 22مجموع 

ام  jجویی در سال درآمدهای ناشی از صرفه    دهد. نمایش می

ننر    iام اسنت و   j های مداوم )جاری( در سالهزینه    است. 

 باشد.بهره ساالنه می
(2)  

i ii SVWMWMSVRCRgSVxSVINCZI Re0

 

هنای  درآمد حاصل از فروش المپدر واقع ( جمله اول 2رابطه )

های معمولی، دوم درآمد حاصل از فروش پنجرهای، جمله رشته

جمله سوم و چهارم در آمد حاصل از فروش یخچنال و ماشنین   

 است. Cلباسشویی کالس 
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جنویی  از صرفه ترتیب نمایانگر درآمد ناشی( به3جمالت رابطه )

  ، ماشینAمصرف، پنجره دوجداره، یخچال کالس های کمالمپ

مصرف در سال های کم، ارزش اسقاط المپAلباسشویی کالس 

مصنرف در سنال   های پرپایان عمرمفید آنها، ارزش اسقاط المپ

 هایی است که آنان را تعویض پایان عمر مفید آنها )منظور المپ

در پایان سنال عمرمفیندش    Aیخچال  ایم(، ارزش اسقاطنکرده

   در پایان Cکه انتخاب گردد، ارزش اسقاط یخچال در صورتی

تجهینز جدیند انتخناب نشنده       سال عمرمفیدش در صورتی که

در پاینان سنال عمنر     Aباشد، ارزش اسقاط ماشین لباسشنویی  

کنه انتخناب گنردد، ارزش اسنقاط ماشنین      مفیدش در صنورتی 

تجهینز    ل عمرمفیدش در صورتی کهدر پایان سا Cلباسشویی 

 جدید انتخاب نشده باشد.
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-دهنده هزینه تعنویض المنپ  ترتیب نشان( به4جمالت رابطه )

مصنرف در صنورت خریند آنهنا در سنال صنفر، هزیننه        های کم

انتخاب تجهیز جدید، مصرف در صورت عدمهای پرتعویض المپ

هزینه برق مصرفی بنرای تنأمین روشننایی در هنر دو وضنعیت،      

پنجره  هزینه خرید و نصب پنجره دوجداره، هزینه نصب و خرید

ها در هر دو وضنعیت،  معمولی، هزینه اتالف انرژی توسط پنجره

و تعویض در پایان سال عمرمفید  Aهزینه خرید یخچال کالس 

انتخناب  در صنورت عندم   Cآن، هزینه تعویض یخچنال کنالس   

تجهیز جدید در پایان سال عمرمفید آن، هزیننه بنرق مصنرفی    

نگهنداری   -توسط یخچال در دو وضعیت فرضی، هزیننه تعمینر  

نگهنداری  -در صورت انتخناب، هزیننه تعمینر    Aیخچال کالس 

انتخاب تجهینز جدیند، هزیننه    در صورت  عدم Cیخچال کالس 

و تعنویض در پاینان سنال     Aخرید ماشنین لباسشنویی کنالس    

در  Cعمرمفید آن، هزینه تعنویض ماشنین لباسشنویی کنالس     

انتخاب تجهیز جدید در پاینان سنال عمرمفیند آن،    صورت عدم

هزینه برق مصنرفی توسنط ماشنین لباسشنویی در دو وضنعیت      

در  Aنگهداری ماشین لباسشنویی کنالس   -فرضی، هزینه تعمیر

نگهنداری ماشنین لباسشنویی     -انتخناب، هزیننه تعمینر    صورت

 باشد.انتخاب تجهیز جدید آن میدر صورت عدم Cکالس 
   WMCBRARxCINCDgCDgZCBZ
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 (5)    BudgetCBWM   ( بیانگر محدودیت اول 5رابطه )

است. در این محدودیت باید تا حدی برای تغییر تجهیزات 

 دهد.هزینه کنیم که بودجه به ما اجازه می

( بیانگر محندودیت دوم  6رابطه )

مصرف است. در این محدودیت تا حدی مجاز به خرید المپ کم

 که از تعداد متناسب با آن توان تجاوز نکند.هستیم 

 

 

 

( بیانگر محدودیت سوم اسنت. در اینن محندودیت بنه     7) رابطه

جای پنجره معمولی از دوجداره استفاده کرد توان بهای میاندازه

 که از کلّ مساحت پنجره بیشتر نشود.

دو  ( بیانگر محدودیت چهارم است. در اینن محندودیت  8رابطه )

فقنط     کنند، بعنالوه، متغیر نامبرده مقادیر مربت را اختیار می

 تواند به خود اختصاص دهد.مقادیر صحیح را می

 حل مدل .4

مدل مذکور حل شده اسنت و   LINGO11با استفاده از نرم افزار

 نتایج آن به شرح زیر می باشد:

-تکرار بنه  9کران بوده که در وروش حل مناسب برای آن شاخه

واحند   894888نتیجه رسیده است. مقدار تنابع هندف بهیننه    

بر آن ، مقدار بهیننه سراسنری نینز    پولی برآورد شده است عالوه

 باشد.می

 نتـایج .5

-ها را با نوع کمها: بنابر تصمیم مدل تمامی المپوضعیت المپ

 کنیم.مصرف معادل آنان جایگزین می

7z 6z 5z 
4z 3z 

2z 1z  المپ کم

 ام iمصرف 

2 2 1 1 5/1 5/1 5/1 CBCFL 

25/2 25/2 25/2 25/2 25/2 25/2 25/2 CBINC 

112 112 85 85 75 75 75 DP 

2555 2555 732 365 1462 2922 2922 T 

21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 SVINC 

21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 21/2 SVCFL 

 

است کنه بنا توج نه بنه بودجنه، قیمنت،       آناین جدول از منظور 

بهتنرین تصنمیم در    ؛جویی و ارزش اسنقاط معلنوم  میزان صرفه

 مصرف است.ها، تعویض تمام آنها با نوع کممورد المپ

 وضعیت سایر تجهیزات:

 

، تصنمیم  2با توجه به جندول  

خریداری کنیم، اما با همان  Aاست که یخچال کالس بهینه آن

تنوانیم کنلّ   ماشین لباسشویی قبلنی ادامنه داده در عنوی منی    

 .ها را از نوع دوجداره بزنیمپنجره

 . مـراجع 6
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-ریزي تولیداي براي برنامهاحتمالی دو مرحله-ارائه یک مدل فازي

 کشسانیخاصیت توزیع یکپارچه با درنظر گرفتن ریسک اختالل و 

 M.khalili@ut.ac.ir ،تهران، دانشگاه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشجوي ،* سید محمد خلیلی

  Fjolai@ut.ac.ir ،تهران، دانشگاه هاعضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع و سیستم، فریبرز جوالي

  Maziyar.yazdani@gmail.com کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه تهران، دانشجوي، مازیار یزدانی

 کنند. دررا تهدید می هاآنهاي هاي زیادي تداوم فعالیت اختالالت و ریسک ،هاي تأمینامروزه با گسترش زنجیره چکیده:

مدلی  مقالهدر این  تر مورد توجه بوده است.ریسک اختالل تاکنون کم، توزیع در یک زنجیره تأمین-ریزي تولید برنامه مسئله

ایجاد ، نحوه تقویت شبکه براي تأمین ید و توزیع محصوالت در یک زنجیرهریزي تول یابد که در آن برنامهجدید توسعه می

یکپارچه سازي کشسانی زنجیره به صورت رفته در راستاي بهینههاي از دستی بازیابی ظرفیتاختالل و چگونگ آمادگی در برابر

باشد. عدم احتمالی مبتنی بر سناریو می-اي فازيیک مدل دو مرحله مقالهمدل ریاضی ارائه شده در این  .شوندتعیین می

اختالل از طریق ریسک توزیع با استفاده از رویکرد فازي و عدم قطعیت مرتبط با -عملیاتی و معمول زنجیره تولید قطعیت

، بدترین مقدار مورد انتظار مقابله با ریسک اختاللاند. در راستاي گرفته شده در نظرر در مدل ریزي احتمالی سناریو محو برنامه

-اي فازي. مدل دو مرحلهاندارائه شده) CVaRتوابع هدف مرحله دوم با استفاده از معیار ارزش شرطی در معرض ریسک (

شود. به منظور اعتبارسنجی و بررسی کاربرد ی تبدیل میاحتمالی با استفاده از یک الگوریتم حل جامع، به مدل یکپارچه قطع

  اند.شدهعملی مدل ارائه شده و روش حل پیشنهادي چندین مثال عددي توسعه یافته و نتایج آن از ابعاد مختلف بررسی 

  .توزیع؛ ارزش شرطی در معرض ریسک-ریزي تولیدریزي فازي احتمالی؛ برنامهبرنامه کلمات کلیدي:

                                                           
 *ارائه دهنده

   مقدمه .1

 رهیـ جزء زنج کیحادثه در  کیوقوع   ن،یتأم رهیاختالل در زنج

جـزء   نیچنـد  ایـ  کیـ بـر عملکـرد    یاثر منف تواندیاست که م

معمـول انتقـال مـواد و محصـوالت را      انیگذاشته و جر رهیزنج

 زانیـ م نیتـأم  رهیزنج کیدر اختالل  سکی]. ر1[ دینمامختل 

شـده اسـت    فیـ عراختالل بودن ت کیمورد انتظار از در معرض 

 کیـ شـامل   یاز بعد زمان نیتأم رهیدر زنج سکیر تیریمد]. 2[

و » از بـروز اخـتالل   شیپـ  يزیـ ر برنامـه « ايدو مرحلـه  کردیرو

 بیترت نی]. به هم3[ باشدیم» پس از بروز اختالل يزیر برنامه«

و » يریشــگیپ« دگاهیــدو د نی] بــا عنــاو4دو مرحلــه در [ نیــا

 یاقـدامات  گريشـ یپ يزیـ ر در فاز برنامه. اندمطرح شده»  پاسخ«

احتمال بـروز و شـدت اثـر     یابیارز ها، سکیر ییهمچون شناسا

 يارهـا یو توسـعه مع  رانـه گیشیپـ  هـاي برنامـه  جادیا ها،سکیر

در  .باشدیاحتمال و شدت اثر اختالالت مورد نظر م يرگیاندازه

هـا بایـد مکـانیزمی    ریزي پس از بروز اختالل، شـرکت  فاز برنامه

هـایی بـراي   ها توسعه داده و برنامهبراي شناسایی مداوم ریسک

-هـاي از دسـت  ها و بازیابی ظرفیـت گویی سریع به ریسکپاسخ

  رفته تهیه کنند.

  مرور ادبیات .2

دو  يدارا نیتـأم  رهیـ اخـتالل در زنج  تیریمـد  ادبیات موضـوع 

اختالالت بالقوه به همراه احتمـال و شـدت    ییشناسا) 1( هدف

 از وقوع اختالل شیپ ازیدر منابع مورد ن گذاريهیها، سرما اثر آن

اختالالت پس از  تیریمد يبرا هیاز منابع اول نهیاستفاده به) 2(

 رهیـ در زنج سـک یر تیریمـد « اتیاول در ادب مورد.  ها وقوع آن

] بـه طـور   6» [نیتأم رهیدر زنج سکیر لیتحل« ای] 5» [نیتأم

از وقوع اخـتالل   شیپ یاصل هايتیمفصل مطرح شده و با فعال

 رهیـ اخـتالل در زنج  تیریمـد «عنوان  باسروکار دارد. مورد دوم 

 اتیـ ] در ادب8» [یعـ یطب ریـ غ طیشرا تیریمد« ای] 7» [نیتأم

مقابلـه بـا    يالزم بـرا  هـاي تیفعال يموضوع مطرح شده و بر رو

  .کندیشده است، تمرکز م اختالل که واقع کی

 و مدل ریاضی تعریف مسئله .3

توزیـع   -ریزي تولید سیستم مورد نظر یک مدل یکپارچه برنامه

ور مقابله با باشد. به منظبا دو الیه مراکز تولید و مراکز تولید می

هاي پـیش و  برنامه، تمرکز به هر دو بخش هااختالالت و ریسک

باشد. با اسـتفاده از ایـن رویکـرد    پس از بروز اختالل حیاتی می
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یکپارچه کشسانی زنجیره تأمین تقویـت شـده و کـل سیسـتم     

  پذیرتر تبدیل خواهد شد.توزیع، به یک سیستم انعطاف-تولید

کند کـه  در فاز پیش از وقوع اختالل تعیین میمدل پیشنهادي 

چه مقدار ظرفیت تولیـد اضـافی و   از مراکز تولیدي  هر کدامدر 

چـه مقـدار از چـه نـوع کـاالیی بـه       از مراکز توزیع در هر کدام 

یک الیـه  صورت ذخیره اطمینان، در نظر گرفته شود. همچنین 

مـدل    .شـود توسط مدل تعیین مـی پشتیبان براي توزیع کاالها 

رفیـت  کنـد ظ پیشنهادي در فاز پس از وقوع اختالل، تعیین می

تولید کدام مرکز تولید، در هر دوره پس از اخـتالل چـه مقـدار    

ونقـل  کند ظرفیت حملبازیابی شود. به همین ترتیب تعیین می

کدام مسیر، در هر دوره پس از اختالل چه مقدار بازیـابی شـود.   

که مدل نحوه بازپرسـازي موجـودي اطمینـان مراکـز     ضمن این

مـه تـابع هـدف مرحلـه اول     در ادا کنـد. توزیع را نیز معین مـی 

داراي سه بخش مدل ) 1له اول (تابع هدف مرح د.شومعرفی می

) DRC1طراحـی ( هاي مربوط بـه  هزینه اصلی است. بخش اول

ونقـل و اختصـاص   گذاري در نصب تجهیزات حملشامل سرمایه

هاي هزینه ، بخش دومشان کنندگان اصلی مراکز توزیع به تأمین

ــود ســرمایه ــذاري در بهب ــره شــامل REI2کشســانی (گ ) زنجی

گذاري در ایجاد ظرفیـت تولیـد اولیـه اضـافی در مراکـز      سرمایه

گذاري در ایجـاد ذخیـره موجـودي اضـطراري در     تولید سرمایه

گذاري در تهیه الیه پشتیبان توزیع بـراي  مراکز توزیع و سرمایه

-بدترین مقدار مورد انتظـار از هزینـه   و بخش سوممراکز توزیع 

  باشد.می )(.)Eله دوم (هاي مرح

  0   .Min G DRC REI E   )1(  

ml ml
jc jc

j c l m

DRC n z )2(  

j j kc kc c c
j k c c

REI f w f w ct zc       )3( 

  :)3) تا (1پارمترها و متغیرهاي روابط (

اولیه در مرکز  اضافی تولید سازي یک واحد ظرفیتآماده هزینه

 jf )/$(واحد محصول jتولید 

در  kمحصول  اضطراري از سازي یک واحد موجوديآماده هزینه

 kcf  )/$(واحد محصول cمرکز توزیع 

بین  lو اندازه  mونقل هزینه ایجاد یک مسیر انتقال با مد حمل

 )$( cو مرکز توزیع  jمرکز تولیدي 
 l

jc

m

n 

  jظرفیت تولید اضافی اولیه ایجاد شده در مرکز تولید 
jw 

 cدر مرکز توزیعkمقدار موجودي اضطراري ذخیره شده از محصول
kcw 

czc؛ متغیر صفر و یک 1 اگر مرکز توزیعc  داراي الیه پشتیبان

 ونقل باشد؛حمل
czc 

                                                           
1 Design related costs 
2 Resilience-enhancing investments 

؛ متغیر صفر و یک
ml
jc 1z  اگر در مسیرِ بین مرکز توزیعc  و

 نصب شود؛  lبا سایز  m ونقل ، مد حملjمرکز تولید

ml
jcz 

  نتایج .4

گیرندگان را تصمیم مقالهاي در این سازي دومرحله رویکرد مدل

-تا با توجه به اختالالت متفاوتی که زنجیره تولید سازدقادر می

گیرانـه و  کند، تصمیماتی را به صـورت پـیش  توزیع را تهدید می

تصمیماتی را در پاسخ به اختاللی که بـه وقـوع پیوسـته اسـت،     

اتخاذ نمایند.  اهداف مدل پیشـنهادي بـه صـورت کلـی شـامل      

زمـانی   شبکه با توجـه بـه افـق    هاي طراحیسازي هزینهحداقل

هـاي  گیرانـه، هزینـه  هاي اجراي اقدامات پیشمدت، هزینه میان

توزیـع  -هاي تولیدها در مقابل اختالالت و هزینهبازیابی ظرفیت

کـه در مـدل   باشد. ضمن اینها میها و دورهدر طی تمام سناریو

سازي خاصیت کشسانی زنجیره در قالـب یـک   پیشنهادي بهینه

هـا، یـک   کنار هدف کاهش هزینـه هدف مجزا مدنظر بوده و در 

آورد. در ایـن  توزیع فـراهم مـی   -جامع براي شبکه تولید برنامه

شبکه با توجـه بـه افـق زمـانی      برنامه جامع، تصمیمات طراحی

گیرانـه بـراي تقویـت اجـزاء مسـتعد      مدت، اقـدامات پـیش   میان

تخریب در زنجیره، مقـدار تولیـد در هـر گـره تولیـدي، میـزان       

هاي تولید و مراکز توزیع در محل مشـتریان و  گره انتقاالت بین

هاي از دست رفته در اجزاء مختلـف  برنامه دقیق بازیابی ظرفیت

شـوند. در  زنجیره در سناریوهاي مختلف اخـتالالت تعیـین مـی   

راستاي استوار نمودن مدل نیز، بدترین مقدار مورد انتظار توابع 

ر نظـر گرفتـه   د CVaRهدف مرحله دوم با اسـتفاده از معیـار   
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آًْا جَاهغ کًٌَی را هلشم تِ اًجام تزًاهِ ریشی ّای السم  تزٍسٍلَع حَازث غیز هتزلثِ ٍ فجایغ طثیؼی ٍ اثزات ًاضی اس  چکیده:

ًماط آسیة زیسُ اس  تِ کاهال ٍاضح است کِ ارسال کاالّای هَرز ًیاسجْت اهسازرساًی زر ٍلَع چٌیي تحزاى ّایی هی ًوایس. 

ٌّگام ٍلَع تالیا هْن هی تاضس . اس  اًثارّای زٍرزست ٍ یا تاهیي کٌٌسگاى هزتَطِ ٍ اًتمال افزاز هصسٍم زر سزیغ تزیي سهاى هوکي زر

جْت اهسازرساًی اذتالل زر راُ ّا زر حیي کوک رساًی آًجایی کِ هؼوَال کوثَز هٌاتغ ، کاال ٍ ٍسایل حول ٍ ًمل ٍ ّوچٌیي 

ای هَجَز اس تْیٌِ ٍجَز زارز ، تٌاتزایي اًجام تزًاهِ ریشی ٍ ارائِ هسلی جْت پاسرگَیی کارا ٍ اثزترص تا تَجِ تِ هٌاتغ ٍ راُ ّ

 . ػَاهل زر تْثَز ػولیات اهساز استهسالِ هسیزیاتی ٍسیلِ ًملیِ یکی اس هْوتزیي ،  جایگاُ ذاصی تزذَرزار است . اس ایي رٍ

ٍ زر ًْایت ارسال کاالّای  هسالِ هسیزیاتی ٍسایل ًملیِ، سؼی تز حل چٌس ّسفِ ایي همالِ تا ارائِ یک هسل تزًاهِ ریشی ریاضی

تستِ ضسى جازُ ّای سالن تِ زلیل ذزاتی غیز هٌتظزُ زر تا زر ًظز گزفتي ٍجَز اذتالل زر طَل هسیز ٍ  زیسگاى ضزٍری تِ آسیة

 حل شده است. الگوریتم ژنتیکمدل پیشنهادی بر روی یک مثال عددی پیاده شده و با استفاده از . زارز ٌّگام ٍلَع تحزاى

. 

  ژنتیک مسیریابی، امداد رسانی، بحران، اختالل،   کلمات کلیدی:

                                                                 

 *ارائو دىنده

 

  مقدمه .1

 طثیؼی حَازث اس ًاضی صسهات ٍ ذسارات اذیز، سال ّای زر

.  است یافتِ افشایص چطوگیزی صَرت تِ تطز زست ساذت ٍ

حسی است کِ تطز تِ طَر کلی پیچیسگی فجایغ طثیؼی تا 

ٍ هزاکش پیص تیٌی ٍلَع تالیای  ّا ػلی رغن استمزار ایستگاُ

طثیؼی تِ صَرت ضثکِ ای زر سزتاسز جْاى ٍ تحلیل پیَستِ 

زازُ ّا تا استفازُ اس کاهپیَتزّای لسرتوٌس ، لازر ًیست کِ 

پیص تیٌی زلیمی اس ٍلَع ایي حَازث زاضتِ ٍ هحل ٍ سهاى رخ 

یس. هاّیت تصازفی ٍ غیز لاتل پیص تیٌی زازى آًْا را تیاى ًوا

چٌیي فاجؼِ ّایی ایجاب هی ًوایس کِ طزح ّای تحزاًی 

جاهؼی جْت کاّص ذطزات ٍ پاسرگَیی تِ آًْا زر صَرت 

 پیص لاتل غیز طثیؼت ٍلَع ٍجَز زاضتِ تاضس رٍیسازّای

  لجستیک سهیٌِ ، تلفات سیاز تؼساز زلیل تِ ٍ است تیٌی

 ٍ  تاضس هی اهسازی ػولیات ّز هْن ایّ جٌثِ اس تطززٍستاًِ

 تزای اصلی ّای اّزم اس یکی زٌّسُ ًطاى را آى تَاى هی

  . زاًست کیفیت ٍ سهاى ّشیٌِ، ًظز اس پیطزفت تِ رسیسى

 چٌس رٍیکزز تا اهسازی لجستیک سهیٌِ زر اًسکی تحمیمات

 ٍ ًجات ػولیات اس حوایت تزای است. گزفتِ صَرت ّسفِ

 زارٍ ٍ پٌاُ سز غذا، آب، هاًٌس سذوی،کاالّایی افزاز تِ کوک

 سزػت تِ زیسُ آسیة هٌاطك تِ اهساز تَسیغ هزاکش اس تایس

 ٍ اضطزاری ّای ٍاکٌص تَاًس هی ػزضِ کوثَز. ضًَس فزستازُ

 ایي اس ، تاضس زاضتِ ّوزاُ تِ رًج ٍ زرز ًتیجِ زر ٍ هَثز غیز

 سزػت هٌظَر تِ استزاتضی تَسؼِ تِ کِ است هْن رٍ،

 پیص لاتل غیز تماضای  تاهیي یا ٍ ػزضِ ٍاکٌص تِ ترطیسى

 تالش پذیزفتي صَرت تالیا، ٍلَع ٌّگام .ضَز پززاذتِ تیٌی

 را جاًی ذسارات تَاًس هی رساًی اهساز ٍ ًجات جْت ّایی

 تزای رفاُ تاسهاًسگاى تِ اهسازی ذسهات ارائِ تا ٍ زازُ کاّص

 کوک زر هٌاتغ هَثز ٍ هَلغ تِ ترصیص. آٍرز فزاّن ایطاى
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 ضزٍری طثیؼی تالیای تَسط زیسُ آسیة هززم تِ رساًی

 اثز تی را تالیا تِ پاسد فاس است هوکي ػزضِ کوثَز. است

 فاس تِ ترطیسى سزػت تزای استزاتضی یک ایجاز تٌاتزایي کٌس.

 سز تیٌی پیص لاتل غیز تماضای تا کِ سهاًیکِ ػزضِ، ٍ پاسد

 کٌتزل هسیزیت، ریشی، تزًاهِ است. فزآیٌس هْن زارین کار ٍ

 لجستیک زیسُ، آسیة هززم تزای ضسُ آهازُ هٌاتغ ایي جزیاى

 هْن فاکتَرّای اس یکی لجستیک ضَز. ّوَارُ هی ًاهیسُ اهساز

% 08 حسٍز لجستیکی تالضْای ٍ تاضس هی اهساز ػولیاتْای زر

 تطززٍستاًِ کوکْای سزػت. زٌّس هی تطکیل را تالیا اهساز

 ٍ حول تْیِ، تزای لجستیکی ّای تَاًایی تِ تالیا، ٍلَع اس تؼس

 اها. زارز تستگی تالیا ٍلَع هحل زر کاالّا زریافت ٍ ًمل

 تا تایس ٍیضُ تسیار ضزایط زلیل تِ تالیا اهساز ػولیاتْای

 تا هحیط ّایی زر اغلة تایس آًْا. ضَز اًجام تیطتزی ی ػجلِ

 ٍ حول سیزساذت تا تزق کوثَز اس اػن ثثات تی سیزساذتْای

زر ًتیجِ تِ هٌظَر ًجات افزاز آسیة . ضًَس اًجام هحسٍز ًمل

(یکی اس هْوتزیي VRPهسالِ هسیزیاتی ٍسیلِ ًملیِ )زیسُ ، 

زر ایي هسالِ چٌسیي ٍسیلِ  .هسائل هَجَز زر جْاى است 

ًملیِ تطَر ّوشهاى اس اًثار )پارکیٌگ ٍسایل ًملیِ( ضزٍع تِ 

ّای تماضا )هطتزیاى( گزُ هاللات کززىحزکت کززُ ٍ تؼس اس 

اس هسائل هطَْر است کِ زر VRP هسالِ  .گززًستِ اًثار تاس هی

زر تزًاهِ ریشی گیزز. لزار هی NP-Hardزستِ هسائل 

لجستیک زر ضزایط تحزاى ، زٍ هَضَع تسیار هْن هطزح هی 

تاضس ، هَضَع هْوتز ٍ زر ٍالغ اساسی تز اًتمال افزاز هصسٍم 

کش زرهاًی ٍ هَضَع  زٍم تَسیغ هَاز هَرز ًیاس تزای ایي تِ هزا

  هٌاطك هی تاضس کِ زر ٍالغ هسالِ ای سهاًثزتز است. 

اًَاع هرتلفی زارز کِ ّز کسام ضزایط هرتلفی را  VRPهسالِ 

زر سال ّای اذیز تزرسی هسائل هزتَط تِ  گیزًس. زر ًظز هی

زر حَسُ  هسیزیاتی زر ضزایط تحزاى ، چالص ّای سیازی را

لجستیک تَجَز آٍرزُ است کِ اس جولِ ایي چالص ّا هی تَاى 

تِ هَارزی ًظیز تزرسی سیز ساذت ّای حول ٍ ًمل ، 

هحسٍزیت ّای ارتثاطی ٍ هطکل تَزى زستزسی تِ هکاى ّای 

آسیة زیسُ ٍ ّوکاری گزٍُ ّای اهسازی اس ساسهاى ّای 

ِ هرتلف اضارُ کزز کِ تِ هٌظَر تسزیغ زر پاسد زّی ت

ًیاسّای ضزٍری هاًٌس ًیاسّای زارٍیی، غذا، پٌاّگاُ ، آب ٍ ... 

ٍ ّوچٌیي افشایص اثزترطی اهسازرساًی زر چٌیي ضزایطی، 

تزًاهِ ریشی تزای ٍسایل ًملیِ ٍ تَسیغ ذسهات اجتٌاب ًاپذیز 

هی تاضس . زر ٍالغ اذتالل زر حیي کوک رساًی زر هَالغ ٍلَع 

هی تاضس .سیزا راُ ّای  تحزاى یک چالص تشرگ تزای هحمماى

ارتثاطی کِ لثال هطرص ضسُ ٍ تزًاهِ ریشی ضسُ تزای اهساز 

رساًی تَزُ اًس زیگز لازر تِ استفازُ ًوی تاضٌس تٌاتزایي زر 

ًظز گزفتي ایي چٌیي هطکالتی تزای اًتراب زرست هسیزّا ٍ 

اس زست ًسازى سهاى تزای اًتمال هصسٍهیي ٍ رساًسى الالم 

 آسیة زیسُ حائش اّویت هی تاضس .  اهسازی تِ افزاز

هسیزیاتی ٍسایل ًملیِ یکی اس ضٌاذتِ ضسُ تزیي هسائل 

تْیٌِ ساسی تزکیثی تطوار هی رٍز کِ ّسف آى طزاحی 

هجوَػِ ی تْیٌِ ای اسهسیزّا تزای سزٍیس زّی هطتزیاى 

است تگًَِ ای کِ تا هحسٍزیت ّای زازُ ضسُ ذصَصا 

س . ایي هسالِ اس جولِ هحسٍزیت پٌجزُ سهاًی ساسگار تاض

هسائل پیچیسُ است کِ زر آى تؼساز هحاسثات السم تزای 

رسیسى تِ جَاب تْیٌِ تا افشایص اًساسُ هسالِ تطَر ًوائی رضس 

هی کٌس . حل ایي هسالِ تا استفازُ اس رٍش ّای زلیك هستلشم 

صزف سهاى سیازی تزای اًجام هحاسثات هی تاضس . زیسگاُ 

سالِ هسیزیاتی ٍسایل ًملیِ زیسُ هی ّای هتفاٍتی زر حل ه

ضَز کِ تِ سِ زستِ ػوسُ تمسین هی ضًَس : رٍش ّای زلیك 

 meta، رٍش ّای اتتکاری ٍ رٍش ّای فزااتتکاری )

heuristic کِ زر زِّ اذیز تَسؼِ پیسا کززُ اًس . تزای حل)

هسائلی تا اتؼاز تشرگ ٍ یا یافتي جَاب تْیٌِ زر سهاى سزیغ تز 

ّای اتتکاری ٍ فزااتتکاری تَصیِ هی ضًَس ، الگَریتن 

ّای فزااتتکاری تسیاری زرحل هسالِ هسیزیاتی الگَریتن.

تَاى تِ الگَریتن ذَزرٍّا استفازُ ضسُ کِ اس آى جولِ هی

 .ًوَز اضارُ صًتیک

ایي همالِ تا ارائِ یک هسل تزًاهِ ریشی ریاضی، سؼی تز حل 

ٍ زر ًْایت ارسال کاالّای  هسالِ هسیزیاتی ٍسایل ًملیِ

تا زر ًظز گزفتي ٍجَز اذتالل زر  ضزٍری تِ آسیة زیسگاى

تستِ ضسى جازُ ّای سالن تِ زلیل ذزاتی غیز طَل هسیز ٍ 

 . زارز هٌتظزُ زر ٌّگام ٍلَع تحزاى
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گیري اندازه براي ها داده پوششی درتحلیل دینامیکی مدل یک ارائه
اي شبکه هاي درسیستم کمکی برمتغیرهاي مبتنی ابرکارایی

سمنان دانشگاه گروه ریاضی، علمی هیأت عضو اشرفی، دکترعلی
سمنان درعملیات،دانشگاه تحقیق گرایش کاربردي ریاضی رشته ارشد کارشناسی دانشجوي نژاد، وفایی کبري

ارائه است.مدل اي شبکه ساختار داراي که دهیم می ارائه را ها داده پوششی تحلیل در دینامیکی مدل یک تحقیق دراین چکیده:
هستندبه اي ساختارشبکه داراي که اي دوره چند تولید هاي درسیستم کمکی متغیرهاي بر مبتنی ابرکارایی گیري اندازه براي شده

رود. می کار
ودینامیکی. اي شبکه هاي داده پوششی کمکی،ابرکارایی،تحلیل برمتغیرهاي مبتنی ها،کارایی داده پوششی کلیدي:تحلیل کلمات

به مربوط ي ها وخروجی ها ورودي میزان دهنده نشان ترتیب
وزن tهستند. زمانی j)دردوره = ۱, ..., n)DMUj kام بخش
دهیم می ن نشا W k رابا kام بخش وزن Wو t با tرا زمانی دوره
برقرار ها آن K∑براي

k=۱ W
k = T∑و۱

t=۱ W
t = ۱ شروط که

(۰ ∈ {۱, ..., n}) DMU۰ابرکارایی نمره تعیین .براي است
کنیم: می تعریف زیر صورت رابه تولید امکان مجموعه

xt
۰k =

∑n
j=۱,j ̸=۰ λ

t
jkx

t
jk + st−۰k (∀k,∀t)

yt۰k =
∑n

j=۱,j ̸=۰ λ
t
jky

t
jk − st+۰k (∀k,∀t)

z
(t,t+۱)
۰kl,good

=
∑n

j=۱,j ̸=۰ λ
t
jkz

t,t+۱
jkl,good

− s
(t,t+۱)
۰kl,good

(kl =

۱, ..., ngoodk); (∀k; ∀t)

z
(t,t+۱)
۰kl,bad

=
∑n

j=۱,j ̸=۰ λ
t
jkz

t,t+۱
jkl,bad

+ s
(t,t+۱)
۰kl,bad

(kl =

۱, ..., nbadk); (∀k;∀t)

z
(t,t+۱)
۰kl,free

=
∑n

j=۱,j ̸=۰ λ
t
jkz

t,t+۱
jkl,free

+ s
(t,t+۱)
۰kl,free

(kl =

۱, ..., nfreek); (∀k; ∀t)

z
(t,t+۱)
۰kl,fix

=
∑n

j=۱,j ̸=۰ λ
t
jkz

t,t+۱
jkl,fix

(kl = ۱, ..., nfixk); (∀k; ∀t)

s
(t,t+۱)
۰kl,good

≥ ۰ , s(t,t+۱)
۰kl,bad

≥ ۰

st−k۰ ≥ ۰ , st+k۰ ≥ ۰ , λt
jk ≥ ۰(∀k, ∀t)

s
(t,t+۱)
۰kl,free

: free(∀kl;∀t)

مقدمه 1
(SBM)کمکی برمتغیرهاي مبتنی مدل براساس وتتسو تن
سیستم کارایی سنجش براي (NSBM) اي شبکه مدل یک
خود،مدلی مدل هاباتوسعه نمودند[۲].آن ارائه اي شبکه هاي
ارائه اي چنددوره تولید هاي سیستم کارایی ارزیابی براي
.[۳] (DSBM)نامیدند دینامیکی SBM مدل را وآن دادند
مدل به معروف مدلی SBM مدل براساس چنین هم ها آن
به که نمودند (DNSBM)ارائه ودینامیکی اي SBMشبکه

با دینامیکی هاي سیستم کارایی ارزیابی به توان می آن کمک
از گرفتن ایده با تحقیق [۴].دراین پرداخت اي شبکه ساختار
SBMبه مدل براساس که دهیم می ارائه را [۱]مدلی مرجع

اي شبکه ساختار با دینامیکی هاي سیستم بندي رتبه
پردازد. می

اي شبکه سیستم یک کارایی 2
زمانی دوره دریک

ها آن از کدام هر که داریم گیرنده واحدتصمیم n کنید فرض
وخروجی ها تعدادورودي ترتیب rkبه mkو است. Kبخش داراي
نیزبه ytrjk و xt

ijkهستندو(k = ۱,۲, ...,K)k بخش در ها
1
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گاه آن باشند صفر کمکی متغیرهاي ∗ϕوهمه
۰ = (2)اگر۱

است. غیرراسی DMU۰کاراي

گاه آن صفرباشند کمکی متغیرهاي ∗ϕوهمه
۰ > (3)اگر۱

است. راسی DMU۰کاراي

صفر مخالف کمکی متغیرهاي از یکی ∗ϕوحداقل
۰ = (4)اگر۱

است. ضعیف DMU۰کاراي گاه آن باشد

عددي مثال 5
استفاده عددي مثال ازیک شده ارائه مدل براي توانیم می ما
ها ازآن هرکدام که است DMU ویک بیست داراي که کنیم

سال پنج بررسی مورد زمانی ودوره است بخش سه داراي
لینک و ها وخروجی ها ورودي به مربوط هاي .داده باشد می

است. آمده مرجع[۴] در آن میانی وتولیدات ارتباطی هاي

گیري نتیجه 6
کمکی برمتغیرهاي مبتنی ابرکارایی مدل یک تحقیق مادراین
ودینامیکی اي شبکه هاي سیستم تواند می که دادیم راپیشنهاد
توان می مدل کند.دراین بندي رتبه کارایی نظرمیزان از را
بررسی مورد گیرنده واحدتصمیم حذف که تاثیري از بااستفاده
کارا درصورت ویا ناکارایی دارد تولید امکان مجموعه برروي

داد. تشخیص را آن کارایی بودن،نوع
References
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زیراست: صورت tبه زمانی DMU۰دردوره کارایی نمره

τ t∗۰ = min

∑K
k=۱ W

k(A)∑K
k=۱ W

k(B)

درآن که

A = ۱ − ۱

mk + linkink + nbadk
(
∑mk

i=۱

st−i۰k
xt
i۰k

+

∑linkink

(kh)l=۱

st۰(kh)lin

zt۰(kh)lin
+
∑nbadk

kl=۱

s
(t,t+۱)
۰klbad

z
(t,t+۱)
۰klbad

)

B = ۱ +
۱

rk + linkoutk + ngoodk
(
∑rk

i=۱

st+r۰k
ytr۰k

+

∑linkoutk
(kh)l=۱

st۰(kh)lout

zt۰(kh)lout
+

∑ngoodk

kl=۱

s
(t,t+۱)
۰klgood

z
(t,t+۱)
۰klgood

)

اي شبکه هاي سیستم بندي رتبه 3
ودینامیکی

نشان ϕ∗
۰ با را بررسی مورد زمان درمدت DMU۰کارایی میزان
است: محاسبه زیرقابل ازرابطه بااستفاده که دهیم می

ϕ∗
۰ = min

۱

T

∑T
t=۱ W

t

∑K
k=۱ W

k(A)∑K
k=۱ W

k(B)
درصفحه که تولیدي امکان مجموعه صورت به نیز ها محدودیت

باشند. می است آمده قبل

پیشنهادي تفسیرمدل 4
از ،باید آن ابرکارایی نمره محاسبه براي باشد اگرDMU۰کارا
تولید امکان مجموعه بنابراین شود. حذف تولید امکان مجموعه
آن از شود. بدترمی مقداربهینه شودودرنتیجه می کوچکتر
می بیشتر مقداربهینه است سازي کمینه ازنوع مسئله که جا
غیرراسی کاراي ویا ضعیف کاراي یا DMU۰ناکارا اگر .اما شود
مجموعه دراین تولید،تغییري امکان ازمجموعه آن حذف با باشد
توان می .پس شود نمی ،حاصل آن درمقداربهینه ودرنتیجه

گفت:

ناکاراست. DMU۰گاه ∗ϕآن
۰ < (1)اگر۱

2
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i یک روش پیوندی جدید مبتنی برODE برای مسائل بهینه سازی نامقید  
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 ODEروزرسانی تقریب ماتریس هسیان در روش های  مقاله، از نمایش فشرده ماتریس های شبه نیوتن برای به در این چکیده:

استفاده می شود. اکثر الگوریتم ها برای بهینه سازی به نمایش تقریبات هسیان تحت زیرفضای فعال   IMPBOTاز جمله الگوریتم

واند پرهزینه باشد وقتی که تعداد متغییرها زیاد است. بنابراین برای کاهش محدودیت ها نیاز دارند و سایر محاسبات ماتریس می ت

هزینه محاسباتی در به روزرسانی تقریب ماتریس هسیان از  دستور جدید ماتریس های شبه نیوتن استفاده می شود. و همچنین 

بنابراین تعداد محاسبات برای مسائل با برای کاهش بعد زیرمساله ناحیه مطمئن از زیر فضای ناحیه مطمئن استفاده شده است. 

 نتایج عددی آن ارائه شده است. مقیاس بزرگ بطور قابل توجهی کاهش می یابد. و در پایان همگرایی جامع و

  .LBFGSو  BFGS وتنیشبه ن یها سیفشرده ماتر شی، نما IMPBOT تمیالگور کلمات کلیدی:

 

   مقدمه .1

 کلی  شكلسازی نامقید  بهدر این مقاله، مساله بهینه

       , min f(x) 
(1 )                               ,  x ∈ ℝn                           

:fشود بطوریكه  در  نظر گرفته می ℝn → ℝ   یک تابع بطور

 f(xk)∇و  fn با f(x𝑛) ،کار برای راحتی پذیر است.مشتق پیوسته

 بر های مبتنیدر بین تمامی روش  شود.نشان داده می  gk را با

ODE الگوریتم ،ترین الگوریتمموفق IMPBOT که گام  ،باشدمی

  از حل دستگاه dk آزمایشی

(2)                                             , (hkBk + I )d = −hk gk                 

 Bkطول گام و   hk  بطوریكه ،آیددست میامین تكرار به k در 

ه سازی مقید بها در بهینهاکثر الگوریتمماتریس هسیان است. 

از ها نیفضای فعال محدودیتهای هسیان تحت زیرنمایش تقریب

ه هزینه باشد وقتی کتواند پردارند و سایر محاسبات ماتریسی می

های متغیرها زیاد باشد، حتی با وجود اینكه از تقریبتعداد 

محدود استفاده شود. لذا برای حل این مشكل،  حافظهبا

نیوتن با حافظه محدود های شبه های جدیدی از ماتریسنمایش

                                                شود. ارائه می

 LBFGSو  BFGSالحاق روش  .2

کم   Bkوقتی تعداد متغییرها کم باشد محاسبه ماتریس و ذخیره 

ست. پس در این حالت می  سانی هزینه ا    BFGS توان از  به روزر

در ابعاد بزرگ   Bk استتتتفاده  کرد. با این حال ذخیره ستتتازی    

-L در این حالت بهتر استتتت از دستتتتور    افزایش خواهد یافت،   

BFGS    ،شود ستفاده  شود به ) ا   m بنابراین (. ] 2,3,4 ,1] مراجعه 

را تعداد اصتتتالحات ذخیره شتتتده روش با حافظه محدود قرار        

i برای دهیم ومی = k − m دهیمقرار می 
yi = gi+1 − gi,                 si = xi+1 − xi,                                                           

 

Sk = {
[s0, … . sk−1]٫                               k ≤ m  

[sk−m, … sk−1]رغی اين صورت               ٫ در   

Yk = {
[y0, … yk−1]٫                               k ≤ m 

[yk−m, … . yk−1]ینا صورت           ٫ در غیر 
 

 صورتبه  L-BFGS پس یک نمایش فشرده از دستور

Bk = B0 − [B0Sk Yk] [
Sk

TB0Sk Lk

Lk
T −Dk

] [
Sk

TB0

Yk
T ],  (3)            

 .است

 دالگوریتم جدی .3

0، .1مرحله < δ <
1

2
  ،ε ≥ 0  ،h0 > 0  ، x0 ،M≥ 2 τ > 0 

V0 = g
0

∈ Rn×1 ،β ∈ فروض م B0 ماتریس متقارنو     (0,1)

.   دهید ، قراراست k0 = 0 

‖gk‖را محاسبه کنید اگر  gk  .2مرحله ≤ ε  آنگاه الگوریتم را

 .متوقف کنید
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mkرا  mk .3مرحله = min{k, M} :تعریف کنید و قرار دهید 

Vk = {gk, gk−1, … … … gk−mk
} ∈ Rn×mk +1 , 

hkVk اگر ماتریس
TBkVk + I  معین مثبت است به مرحله چهار

را کوچكترین عدد صحیح مثبت  mk در غیر این صورت .بروید

mkhkVk−2 قرار دهید بطوریكه
TBkVk + I   معین مثبت شود و

hk قرار دهید = 2−𝑚khk.  

hkVk)دستگاه خطی .4مرحله 
TBkVk + I)d = −hkVk

Tgk  را 

∋محاسبه کنید و Rmk+1 dk دست آوریدرا به. 

pk  .5مرحله  = Vkdk  .اگر را محاسبه کنید  

                                          ,f(xk + pk) ≤ f(xk) + δgk
Tdk 

xk+1 آنگاه قرار دهید = xk + dk (گام موفق )و hk+1 = 2hk ،

hk در غیر این صورت قرار دهید =
hk

2
xkو   = xk +∝k pk  

αk  بطوریكه = 𝜏𝛽mk   در و   

,f(xk + 𝜏𝛽mkpk) ≤ f(xk) + pkδgk
T𝜏𝛽mk 

 .کندصدق  

 ،به روز رسانی کنید( 3)بااستفاده از  Bk+1 را به Bk .6مرحله 

 و به مرحله دو بروید. k:=k+1 قرار دهید

 O(m3)  2mn +به (3)  با استفاده از Bk  به روز رسانی. 1نکته 

 در یک بردار به Bk عملیات نیاز دارد وحاصلضرب ماتریس

(4m + 1) + O(m2) رسانی عملیات نیاز دارد. بنابراین به روز 

 در این حالت اقتصادی تر است. Bk ماتریس

بعد دستگاه معادالت خطی  IMPBOT بر خالف الگوریتم. 2نکته 

 .تغییر می کند 𝐦𝐤 به n از

جدید تحت مفروضات  در این قسمت، همگرایی جامع الگوریتم

 می شود:زیر ثابت 
1A. مجموعه ℓ(x0) = {x|f(x) ≤ f(x0)} .کراندار است 

4A .یک ثابتي مانند > 0m وجود دارد بطوریکه 

   .∀p, ∀ k = 1,2, … . . ,  pT (Vk
TBkVk +

I

hk
) p ≥ m‖p‖2 

 یک دنباله بدست آمده از الگوریتم {xk} فرض کنیدقضیه: 

  gk=0 برقرار باشند، آنگاه  4Aو  1A باشد و اگر مفروضات جدید

‖Limk→+∞inf‖gkیا = 0  . 

 

 [.4] برهان:

 نتایج عددی  .4

گردد که به بررسی عددی ارائه میهایآزمونقسمت،  در این

 ها در برنامهپردازد. الگوریتممیجدید عملكرد الگوریتم 

MATLAB اند. پارامترهاسازی  شدهپیادهh0=0/1  و δ=0/01  در

‖gk‖ معیار توقفگرفتیم و  نظر ≤ الگوریتم  باشد، ومی 10−6

نمایش داده شده است که   k/kfو نتایج به صورت NEW جدید با

 نتایج را نشان می دهد.تعداد تكرارها و  تعداد ارزیابیهای تابع 

 آزمون به صورت زیر است:

 
 مـراجع .  5
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بهینه سازی بهره برداری از هاب انرژی با رویکرد محاسبات جرائم 

 آلودگی زیست محیطی

 v.amir@iaukashan.ac.irهیأت علمی گروه برق، دانشگاه آزاد اسالمی، واحدکاشان،  عضو ،وحید امیر

 raayatpanah@yahoo.com، تهران، خوارزمیانشگاه ، دو علوم کامپیوتر عضو هیأت علمی ریاضی محمدعلی رعایت پناه،

 iust.ac.ir @rdashti ،، تهرانبرق، دانشگاه علم و صنعت هیأت علمی گروهعضو  ،رضا دشتی

 reza.sarlak68@gmail.com،دانشجوی کارشناسی ارشدگروه برق، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد جاسب، *رضا سرلکغالم

آینده از اهمیت مبحث مدیریت انرژی با توجه به محدودیت های موجود در منابع اولیه و نیاز فراوان به انرژی در  چکیده:

یرگذاری مستقیم بر محیط أثباشد. گره خوردن این موضوع با مباحث اقتصادی و استراتژیک و همچینین ت خاصی برخوردار می

نتیجه این تحقیقات معرفی رویکرد جدیدی به افزونی در زمینه مدیریت انرژی صورت پذیرد.  زیست، سبب شده تحقیقات روز

مین بارهای یک هاب انرژی وظیفه تأای طراحی شده که در آن  مسئله به گونهفضای نام هاب انرژی می باشد. در این مقاله 

گاز طبیعی و انرژی الکتریکی از شبکه اصلی  ،را برعهده دارد. ورودی هاب مایشی )یا سرمایشی( یک ریز شبکهالکتریکی و گر

این  .نمایند را تأمین می یاز یک ریز شبکهن هاب، بارهای مورد موجود درمبدل و ذخیره ساز انرژی  است که با استفاده از عناصر

مقاله، به ارائه یک مدل ریاضی جهت تعیین بهینه توان خروجی انرژی از هاب می پردازد به طوریکه هزینه نهایی شامل هزینه 

توسط  های انرژی ورودی و هزینه های مبدل و ذخیره سازهای درون هاب کاهش می یابد. ارزیابی عملکرد مدل پیشنهادی

  .نشان داده شده استو آلودگی زیست محیطی  کاهش هزینه  هدفدو  با ها  سازی شبیه

  کاهش آلودگی زیست محیطی هاب انرژی، بهره برداری بهینه،  :کلیدیکلمات

                                                           

 *ارائه دهنده

 مقدمه .1

ای، رو به پایاان  افزایش مصرف انرژی در آینده، گازهای گلخانه 

بااودن منااابع سااوخت هااای فساایلی و بهبااود عملکاارد زیساات 

کند. بر این  محیطی اهمیت باالی بهینه سازی انرژی را بیان می

بر پایه مفهوم اساسای هااب    اساس سیستم های یکپارچه انرژی

انرژی به عنوان یک هاب  .گردد توسط محققان معرفی می انرژی

ریاز   و ال دسات در باا  انارژی حامال  اصلی رابط بین شبکه های 

 کند و بر مبنای مفاهیم حامل عمل میدر پایین دست شبکه ها 

تبادیل و ذخیاره   های انرژی ورودی، انارژی نهاایی خروجای و    

انارژی تجهیزاتای    در هاب هاای  .[1]انرژی بنا نهاده شده است

همچون منابع تولید انرژی الکتریکی، منابع تولید همزمان بارق  

ورماتور، تجهیااازات الکترونیاااک قااادرت، و حااارارت، ترانساااف

کمپرسورها، مبدل های حرارتی و .... به اقتضای تقاضای انارژی  

انرژی  هاب هایگیرد.  الکتریکی و حرارتی مورد استفاده قرار می

حامل هاای انارژی )انارژی الکتریکای، گااز طبیعای، ... ( را در       

ود زات موجا با استفاده از تجهیا و  کنند ورودی خود دریافت می

 د.کننا  مین میز خود را برنامه ریزی و تأتقاضای مورد نیا در آن
تواند برای بهینه سازی در بهره برداری از شابکه   می انرژی هاب

در ایان   .[1,2,3]انرژی چند برداری مورد استفاده قارار بگیارد  

کاه   پاردازیم  مای  انرژی مناسب هاب ریاضی سازی مدل مقاله به

ریاضی  توابع دهنده آن به صورتهای تشکیل  روابط بین قسمت

انرژی به ناوعی   سازی در یک هاب شود. هدف از بهینه بیان می

یعنای بارای تاامین باار      انجام پخش بار اقتصادی در آن اسات. 

خروجی آن، چه ترکیبی از ورودی ها اتخاذ گاردد تاا کمتارین    

 سیستم را در پی داشته باشد.و آلودگی را برای  هزینه ممکن 

 ل مسالهتعریف و مد .2

 یدر نظار گرفتاه ما    ریا ( زی)هاب انرژیانرژ کپارچهی ستمیس

( ، CHPهمزمان برق و حرارت) دیتول ستمیشود که شامل : س

 ساتم یس یهاا  یباشد. ورود یم یترانسفورماتور و کوره حرارت

باشند  یمختلف م یو سوخت ها یعی، گاز طب یکیالکتر یانرژ

 .دیآ یو حرارت بدست م تهیسیالکتر زین یو در خروج

 شود: به صورت تابع هزینه زیر بیان می تابع هدف در این قسمت

      ∑           
  

      

 𝛼ها حامل های انرژیی ورودی می باشند و      که در آن 

ضرایب   𝛾و𝛽،ضریب هزینه های ثابت همانند هزینه راه انداری 

 .هزینه های متغیر همانند سوخت وبهره برداری می باشد
باه صاورت    تاوان  را مای معادالت توصیف کنناده هااب انارژی    

کاه در واقاع یاک قیاد تسااوی       ماتریس زیر تعریف مای شاوند  
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 2 

بین ورودی و خروجای   . در این حالت بانوشتن معادالتباشد می

 ماتریس زیر بدست می آید. L=CPبه صورت 

[
  

  
]  [

        
        

] [

  
  
  

] 

باازده درصادی     Nchpeضریب تبدیل ترانس،   Neکه در آن 

باازده درصادی تولیاد      CHP  ،Nchpgتولید الکتریسایته از  

بازده تولید حرارت می باشد.  مااتریس   Nhو  CHPحرارت از 

نمایش  Lرا با  و ماتریس خروجی هاب Pورودی های هاب را با 

اتریس ساومی کاه باه مااتریس کوپلیناو معاروف       م میدهند و

هاای   (، بیاانگر رابطاه باین عملیاات بار روی حامال      Cباشد) می

 .ورودی برای حصول خروجی مورد نظر می باشد

صورت زیر تعریف  ها را به توان قیود مربوط به کران همچنین می

 کرد:

 

 

 Ψ بارای محاسابه   Lبارای خروجای    زیار  هزیناه  تابعبنابراین 

 :شود می تشکیل

 
         [    ]  [     ] [

  

  
] 

f(p) تابع شامل ورودی ها = 

Φ  ضریب الگرانژ مربوط به محدودیت =KKT  

گر حد باال و حد پایین می باشد. خطوط باال و پایین نماد ها بیان

در اینجا باید همواره مقدار توان ورودی از حد باال و حاد پاایین   

 ظرفیت ورودی پیروی کند.

گیریم و به عباارت   مشتق)روند( می  pحال از طرفین بر حسب 

 یم:رس زیر می

   

  
  

  

  
           

و به صورت  دوتابع درجه  کیبه صورت  یمقاله، آلودگ نیا در

 نیا شیدر نظر گرفته شده است که با افزا یاضاف ی نهیهز

کند  یم رییتغ یانرژ یاستفاده از حامل ها تیریروند مد،  نهیهز

استفاده از آن  یحامل خاص، مبنا یتمام شده برا متیو صرفا ق

 زانیم نییدر تع یینقش بسزا زین یباشد و پارامتر آلودگ ینم

که به صورت  خواهد داشت یاستفاده از هر حامل انرژ
∑ 𝛼   𝛽    𝛾     

همچنین  .شود بیان می     

آلودگی کمتر و هزینه برای سنجش و انتخاب نقطه بهینه بین 

شود  استفاده می w کمتر، در این مقاله از ضریب وزن دار کردن

 وتابع هزینه نهایی به صورت زیر در می آید:

F(i)=   ∑ 𝛼  𝛽  𝛾   
   )+(1-w)( 𝛼   

𝛽    𝛾    ): 

 نتایج شبیه سازی .3

سازی با دو هدف کاهش هزیناه  و آلاودگی    نتایج حاصل از شبیه

تااوان در  زیسات محیطاای انجااام شااده اسات. کااه نتااایج را ماای  

 های زیر دید. شکل

 
 1تا  0از   wورودی حامل الکتریکی به ازای تغییرات -1شکل 

W=1 یعنی فقط هزینه مهم می باشد. 

                 
                 

 

 
 1تا  0از   wورودی حامل گازی به ازای تغییرات  -2شکل 

 
 1تا  0از   wورودی حامل سوخت به ازای تغییرات  -3شکل

 . مـراجع4
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 ارائه دهنده -*

و (FAHP)تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی فازی کننده با استفاده از روش تأمینانتخاب 

 مبتنی بر معیارهای سبز روش توسعه یافته چانگ

 imanidm@b-iust.ac.irصنعت ایران، وعضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع، دانشگاه علم  ،دین محمد ایمانی

 esmaeil.rezaei@b-iust.ac.irاسماعیل رضایی، دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و فناوری مازندران،

 mry.akbari@b-iust.ac.irدانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علم وفناوری مازندران،  مریم اکبری جعفرآبادی،

 reza.jourghasemi@b-iust.ac.irدانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علم وفناوری مازندران،   ،*رضا جورقاسمی

در حوزه کسب  (GSCM)سبز  تأمیناهمیت مسائل زیست محیطی منجر به ایجاد مفهوم جدیدی با نام مدیریت زنجیره  افزایش چکیده:

با هدف کاهش اثرات تخریبی صنایع تولیدی بر محیط زیست  تأمینوکار شده است که در واقع ترکیبی از تفکرات زیست محیطی و زنجیره 

سبز می باشد که خود یک کننده بر اساس معیارهای  تأمیندر صنایع ، انتخاب   GSCMائل مهم در پیاده سازی و استقراراست. یکی از مس

 و روش توسعه یافته چانگ (FAHP) فازی روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبیدر این مقاله   (MCDM)مسئله تصمیم گیری چند معیاره 

بر اساس معیارهای  FAHPروشکننده ابتدا  تأمینپیشنهاد شده است.  برای مقایسه اثر معیارهای سبز بر انتخاب   کننده  تأمینبرای انتخاب 

مبتنی بر معیارهای  FAHP کنندگان از روش تأمیناستفاده شده و سپس  برای همان  کنندگان خاص تأمیندر صنایع برای سنتی  متداول و

کننده مناسب  در راستای حفظ محیط زیست بایستی بر مبنای معیارهای زیست  تأمینشده است که نشان می دهد انتخاب سبز  بهره گرفته 

 .محیطی یا سبز باشد

 (FAHP-GSSز )کنندة سب تأمینکنندة سبز، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی انتخاب  تأمینسبز، انتخاب  تأمینزنجیرة  :کلیدی کلمات

 مقدمه .1

چند  کننده یک مسأله تصمیم گیری تأمینمسأله انتخاب 

شامل معیارهای کمی و کیفی است. با توجه  بوده و (MCDM)معیاره

به مسائل زیست محیطی مطرح در دنیای کسب وکار امروزی و روابط 

تنگاتنگی که میان کیفیت تولید تولید کنندگان و عملکردهای زیست 

 محیطی کشف شده است، در نطر گرفتن و اضافه نمودن معیارها و

مربوط به کیفیت، هی نامه های زیرمعیارهای سبز مانند داشتن گوا

تولید سبز، مصرف انرژی و ... به معیارهای سنتی در مسآله انتخاب 

در نظر گرفتن معیارهای سبز کننده گان امری ضروری است.  تأمین

ضمن کاهش آلودگی و حفظ محیط زیست باعث کاهش هزینه های 

افزایش فشارهای زیست محیطی که در تمام  انرژی نیز می شود .

تولید از استخراج منابع برای سازندگان، استفاده، مراحل چرخه 

بازیافت و دفع اتفاق می افتد و رشد آگاهی جهانی نسبت به مسائل 

زیست محیطی و نیز سخت گیرانه تر شدن قوانین دولتی در این حوزه 

می نگریستند را  اسی روشی را که مدیران به محیط زیستبه طور اس

با هدف کاهش  GSCM ویکردتغییر داده و موجب پدیدار شدن ر

ریسک ها و بار سنگین مشکالت زیست محیطی شده است. در واقع به 

منظور گسترش چرخه طول عمر محصول و داشتن بنگاه هایی پایدار، 

شرکت ها نیازمند بر تأکید بر حفاظت های محیط زیستی به عنوان 

 تأمینیک مسئولیت اجتماعی می باشند. بنابراین مدیریت زنجیره 

بز به عنوان یک استراتژی مهم برای شرکت ها به منظور  افزایش س

 کارایی و دستیابی به سهم بازار بیشتر مطرح گردیده است. 

 مرور ادبیات. 2

کننده روش های مختلفی مطرح هستند که بسته  تأمینبرای انتخاب 

 ی شود ازجمله می توان به روش هایبه شرایط از آنها استفاده م

TOPSIS,AHP,ELECTER,SAWها اثر متقابل ندارندمعیار زمانی که 

 ANPاز  معیارها اثر متقابل داشته باشند اشاره کرد و درصورتی

رفه جویی در وقت و ه می شود و نیز گاهی اوقات برای صاستفاد

-AHPاز جملهیب چند روش پیچیدگی محاسبات از ترک

TOPSISوANP-TOPSIS .دن تئوری با مطرح ش استفاده می شود

در مقایسات تصمیم گیرنده مقاالت  فازی برای غلبه بر  عدم قطعیت

بسیاری مطرح شده که در آنها از تئوری فازی در ترکیب با روش های 

TOPSIS,AHP و ANPبهره گرفته شده است. 

و معیارهای  کننده بر اساس معیار های سنتی تأمینانتخاب  .3

 سبز

همراه با هزینه های کمتر در روش سنتی تولید کنندگان به فکر تولید 

ولی  بودند و کمتر به مسائل زیست محیطی اهمیت داده می دادند

ارائه  تولید پاک،امروزه اینطور نیست و برای تولید مواردی همچون 

طراحی محصول در  مواد در بسته بندی های سازگار با محیط زیست،
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یافت قابل باز راستای کاهش مصرف مواد و انرژی )سرب،جیوه،کروم(،

 بودن محصوالت تولیدی، استفاده از ماشین آالت با آلودگی کمتر،

نیز در نظر گرفته می  استفاده از تکنولوژی سازگار با محیط زیست

شود که اهمیت این موضوع ن تنها باعث کاهش آالیندگی شده، بلکه 

باعث افزایش سود و کسب درآمد اقتصادی برای تولید کنندگان و 

ی مشتریان شده و مزیت رقابتی را برای تولید افزایش رضایت مند

 کنندگان افزایش داده است.

 مدل پیشنهادی .4

متد توسعه یافته چانگ برای انتخاب تأمین و  FAHPروش  .1.1

 کننده با معیار های متداول

در این مرحله ابتدا ساختار سلسله مراتبی برای مدل ترسیم شده است 

و  دارائاای هااا ،سیسااتم هزینااه( کیفیاات،)سیسااتم و در آن ، معیااار ها

)گواهینامه مربااوط بااه کیفیت،توانااایی ماادیریت زیرمعیارهااای وابسااته

کیفیت،توانااایی اداره کااردن مااوارد غیاار استاندارد،سااابقه عملکاارد    

  مالی،قیمت،ثبات مالی،هزیناه تولید،هزیناه لجساتیک،هزینه آماوزش(    

عیارهاا باا   و مسئله بدون در نظار گارفتن اثار متقابال م     مشخص شده

و متد توسعه یافته چانگ حل شده که منجار   FAHPاستفاده از روش 

 به انتخاب تأمین کننده مورد نظر شده است.

نگ برای انتخاب تأمین و متد توسعه یافته چا FAHPروش  .2.1

 کننده سبز

 در این مرحله ابتدا ساختار سلسله مراتبی برای مدل ترسیم شده است

و در آن  که به مدل مربوطه معیار مر بوط به محیط زیست اضافه شده 

،مادیریت زیسات   دارائی ها ،سیساتم هزینه  )سیستم کیفیت،، معیار ها

و زیرمعیارهای وابسته)گواهینامه مرباوط باه کیفیت،تواناایی     (محیطی

مدیریت کیفیت،توانایی اداره کردن موارد غیر استاندارد،سابقه عملکارد  

ت،ثبااااات مالی،هزینااااه تولید،هزینااااه لجسااااتیک،هزینه  مالی،قیم

(  ،طراحی سبز،اسااقاط سبز،اسااتانداردهای زیساات محیطاای  آمااوزش

در نظر گرفتن اثر متقابل معیارها باا اساتفاده    بامشخص شده و مسئله 

و متد توسعه یافتاه چاناگ حال شاده کاه منجار باه         FAHPاز روش 

 می شود.اب تأمین کننده متفاوتی انتخ

 . نتـایج 5

در تحقق صنایع سبز و تولید محصوالت سازگار با محیط زیست  همکاری باا  

کنناده سابز( بارای     تأمینکنندگان متعهد به مسائل زیست محیطی) تأمین

تولیدکنندگان  بسیار مهم است که ایان موضاوع منجار باه توساعه مفهاوم       

 تاأمین ( در صانایع شاده اسات از اینرو   GSCMسبز ) تأمینمدیریت زنجیره 

ان  قطعات و زیر مونتاژها در یک سیستم تولیدی بایساتی بار اسااس    کنندگ

یاا کیفیات باه تنهاایی در      تأمینمعیارهای سبز انتخاب شوند و صرفا هزینه 

مسئله انتخاب تأمین کننده در زنجیرة تأمین یک انتخاب آنها مطرح نباشند. 

( است.در این مقاله مدل تحلیل MCDMمسئله تصمیم گیری چند معیاره )

متد توسعه یافته چانگ با توسعه معیارهاای  ( و FAHPسلسله مراتبی فازی )

زیست محیطی به عنوان معیاری مهم در ساازگار نماودن صانایع باا محایط      

در صورت تعریف و بکاار   زیست ارائه شده است که نتایج ادبی نشان می دهد

طراحاای سبز،اسااقاط ) گیااری معیارهااا و زیاار معیااار هااای ساابز از قبیاال  

مای  در مسئله انتخاب تأمین کننادگانی   ستانداردهای زیست محیطی(سبز،ا

شود که در کنار سایر معیارهای صنعتی ،کیفی و اقتصادی معیار های زیست 

 محیطی را نیز مورد توجه قرار داده اند.
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مکان یابی و طراحی چیدمان پارکهاي لجستیکی با در نظر گرفتن مشابهت 

 چیدمان
  M_R_0192@yahoo.com، دانشگاه شاهد مهندسی صنایع ، دانشجوي کارشناسی ارشد*رضانژاد محمد 

  bashiri@shahed.ac.irشاهدهیئت علمی گروه مهندسی صنایع، دانشگاه عضو دکتر مهدي بشیري، 

هزینه است. گیرد استفاده از حداقل مسائل مکان یابی و تخصیص مورد بررسی قرار میدر یکی از مواردي که همواره  چکیده:
تاسیس  خدمات به مشتریانهاي لجستیکی به منظور پارك توان براي موارد گوناگونی بکار برد.مساله مکان یابی و تخصیص را می

رسی مکانیابی لجستیک پارك با در این مقاله به بر باشد.انبارداري، ارتباطات و غیره میگردد که خدمات در آن از نوع می
شود به گونه اي که هزینه تاسیس و پرداخته می یلجستیک پارك ن شده و تخصیص مشتریان به هرهاي از پیش تعییبخش

رآورده بمورد انتظار زمان در  یلجستیک پارك تقاضاي هر مشتري ضمن آنکه تخصیص و تعیین نوع خدمت دهنده کمینه شود.
و کارآمدتر شدن شبکه لجستیکی شده و برنامه ریزي گردد. از آنجایی که شباهت در طراحی پارك هاي لجستیکی، باعث روان تر 

مساله مکان یابی و تخصیص پارك هاي لجستیکی به صورت همزمان با این مقاله قابلیت اجرا دارد در یکپارچه اي براي آنها 
که شبکه می دهد  نشان روي مثال هاي عددي بررسی انجام شده چیدمانهاي مشابه هم پیشنهاد و مورد بررسی قرار می گیرد.

 .نسبت به شبکه لجستیکی عادي برخوردار است از همگنی بیشتريپیشنهادي 
، همگنی اجزاء شبکه، چیدمان داخلی پارك لجستیکیلجستیکی كپار مکان یابی و تخصیص، کلمات کلیدي:

   مقدمه .1
هستند که مشتریان آنها نیازمند اجزائی ، یلجستیکپارك هاي 

برنامه ریزي براي انتخاب مسیر و انبار محصوالت خود و حمل به 
ارتباطات ریلی و هوایی از قبیل  خدماتی باشند،مقصد می

مناسب، تراك و کامیون کافی در دسترس و فضاي پارکینگ 
و... در   اداري، خدمات رفاهی مانند باسکول و مجتمع تجاري

شود که در این مقاله بهینه سازي یک ارائه می یلجستیکپارك 
، همقال در ادامه شبکه همگن پارکهاي لجستیکی انجام می شود.

به مرور ادبیات و کارهایی که در این زمینه انجام شده  2در بخش
یف شده و ، مساله تعر3شود، در بخشاست پرداخته می

بدست آمده از  نتایج 4بخشدر د، نگردمعرفی می محدودیت ها
 شود.نشان داده میمثال عددي 

 
 مرور ادبیات .2

هاي ورد موضوعات مختلف مربوط به پاركتحقیقات زیادي در م
 مطالعاتیبرخی از  1در جدول  لجسـتیکی صـورت گرفته است.  

 انجام شده ذکر شده است.که در زمینه شبکه لجستیکی 

 *ارائه دهنده

 مرور ادبیات – 1 جدول 

 مرجع
مدل وع ن

 سازي
 موارد بررسی شده روش حل

-تخصیص و مکان ]1[
 یابی

Hybrid TS 
method 

 تخصیص مشتري و تاسیسهزینه 

]2[ 
طراحی شبکه 

لجستیکی تولید و 
 بازیافت

 نرم افزار گمز
د، یهزینه هاي تاسیس، نگهداري تسهیالت، تول

آوري و  بازیافت، نگهداري، توزیع، جمع
 بازرسی، دسترسی، انتقال، ظرفیت، خریداري

شبکه لجستیکی  ]3[
 بازیافتی

 نرم افزار
تاسیس تسهیالت، درنظر گرفتن انبار در یک 

 دوره زمانی، حجم تراك

 هاي چندگانه همبستهپاسخ الگوریتم ژنتیک فازي ]4[

تواند به ســه قســمت در مقاالت، مســاله شــبکه لجســتیکی می
تقسـیم شـود، طراحی شـبکه لجستیکی ارسالی، طراحی شبکه    
لجستیکی دریافتی، طراحی شبکه لجستیکی تلفیقی دریافتی و 

دهد، نوع دوم ارسـالی. نوع اول زنجیره تامین عادي را نشان می 
افت و بازیکند، مانند شبکه روي شـبکه هاي برگشتی تمرکز می 

در  .]2[نوع سـوم طراحی شبکه لجستیکی تولید و بازیافت است 
به  ارك لجســـتیکی توجهیطراحی پ العات انجام شـــده، درمط

توان در حین مکان نشده است، در صورتی که میها شـباهت آن 
ــتیک  پارك هاي طراحییـابی به   ــد و به اهمیت قالجسـ ئل شـ

 آمدتر شدن لجستیک پارك کمک کرد.کار
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 تعریف مساله .3
ــده  به کمینه کردن براي این مقاله تابع هدف در نظر گرفته شـ

ــتیکپارك هاي هزینه تخصــیص مشــتري به هر یک از   ی،لجس
هنده د ص خدمتهزینه تخصیو  یلجستیکپارك هزینه تاسیس 

ــتیک پارك هاي مورد نظر به هر یک از ــد.می یلجسـ مدل  باشـ
ارائه شده  ]1[پیشـنهادي بر اساس مدل مقاله تانگ و همکاران  

 محدودیت هاي اسـت و تغییراتی روي آن صــورت گرفته است. 
هر مشــتري به این صــورت اســت که  ]1[و همکاران تانگمدل 

داده شود، در هر مکان حداکثر یک  فقط به یک مکان تخصیص
ــتیک پارك حـالـت از   ــیس گردد، مجموع میی لجسـ تواند تاسـ

ی باید کمتر از ظرفیت آن لجستیکپارك تقاضاهاي وارده به هر 
ــد.   گتان مقاله یر و محدودیت هایی که به مدلپارامتر، متغیباش

 .افزوده شده به صورت زیر می باشد ]1[و همکاران
ikZ دهنده اگر خدمتk  ام براي مکانi  ام انتخاب شود برابر یک

 شوددر غیر این صورت برابر صفر می
ikF2  دهنده تخصیص خدمتهزینهk ام به مکانiام 

li,li’W  میزان شباهت حالتli با حالت  یلجستیکپارك امli’ام 
B ــباهتی که براي هر ــتیک پارك حداقل ش پارك هاي با  یلجس

 .دیگر مد نظر است یلجستیک
ي تاسیس شود باید برادر صورتی که در محلی پارك لجستیکی 

در مشــتریان را اي تعیین گردد که تقاضــاي  دهندهآن خدمت
) 1( هاي از محدودیتزمان مورد نظر هر مشــتري برآورده کند. 

 .شوداستفاده میدهنده براي انتخاب خدمت )2و (
)1( 

,ik i li
k K li Li

z y
∈ ∈

=∑ ∑  i I∀ ∈   

)2(  
ik ik ij j

i I k K
t z x dt

∈ ∈

≤∑∑ j J∀ ∈  

باشد  Bاگر شـباهت دو حالت لجستیک پارك متناظرا کمتر از  
ــوند هردوي آنها نباید باهم  i,liyیا متغییر  نباید باهم انتخاب شـ

خطی شــده آن به صــورت زیر  هايکه محدودیت شــود. 1برابر 
 است.

)3( 
, ' , '  , '  ', 'li li li liw B Mu li li i i li li− + ≤ ∀ ≠ ≠  

)4( , ', ' , '1 (1 ) i li i li li liy y M u+ − ≤ −
, ', , '  ', 'i i li li i i li li∀ ≠ ≠  

 
 نتایج .4

ــتفاده  ــاله را بررســـی کنیم، از مثال عددي اسـ براي اینکه مسـ
 1ل شککنیم که اعداد آن به صورت تصادفی تولید شده اند. می

لجســـتیکی اســـت که از تمام ظرفیت آن  پارك نشـــان دهنده
اسـتفاده شده نشان دهنده تفاوت  اسـتفاده شـده، و تفاوت رنگ   

ــت. می توان ترکیبی از در ظرفیت و متقابال تفاوت در هزینه اسـ
نشـــان  2شـــکل حاالت مختلف را براي هر مکان درنظر گرفت.

ــیس پارك     ــت که براي تاسـ دهنـده مکـان هـاي بالقوه اي اسـ
دایره هاي مشــکی نشان  لجسـتیکی درنظر گرفته شــده اســت. 

دهنده مکان هاي بالقوه که بسته هستند و فلش ها نشان دهنده 
 مشتري ها هستند.

                       
مورد  های �اندید مثالم�ان -2ش�ل     چیدمان �امل پارک �جستی�ی مثال مورد نظر    -1 ش�ل

 نظر

ــده،  ]1[مقاله تانگاین مثال، با مدل  و مدل پیشــنهادي حل ش
ــکالجواب و تفاوتهاي آنها در  ــان داده  2و جدول  4و  3اش نش

 شده است.

              
 واب مدل پیش��ادیج -4 ش�ل                ]1[جواب مدل مقالھ تانگ -3 ش�ل

 ]1[جواب مدل پیشنهادي و مقایسه با جواب مدل مقاله تانگ و همکاران –2 جدول

 
 هزینه کل

شباهت حاالت 
 انتخاب شده

Cplex SA Cplex SA 
 0.9 0.1 36 35 ]1[مدل مقاله تانگ

 0.8 0.9 43 43 مدل پیشنهادي

با گردد، مالحظه می 2و جدول  4و 3هاي در شکل همانطور که
هاي لجستیکی همگن  پاركتوان میمدل پیشنهادي استفاده از 

را  دنشوکه باعث روانتر و کارآمدتر شــدن شــبکه لجستیکی می
ــایی کرد. به عنوان مطالعات آتی  براي مکان هاي کاندید شــناس

ی هاي لجستیکبررسـی چگونگی تاثیر عدم شباهت عناصر پارك 
 د.شوبر عملکرد شبکه در قالب یک مدل ریاضی پیشنهاد می
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 مسأله چند هدفه طراحی شبکه هاب دارای استهالک
  bashiri@shahed.ac.ir دانشگاه شاهد، عضو هیأت علمي گروه صنایع، ،*مهدی بشیری

 m.shiri1991@yahoo.com ،دانشجوی كارشناسي ارشد مهندسي صنایع، دانشگاه شاهد، **مهدیه شیری

ها تسهیالتي هستند كه هاباست.  یابي هابمسأله مکانبوده  مورد توجه محققانهای اخیر یکي از مباحثي كه در سال چکیده:

های حمل و نقل و ارتباط از راه دور، به عنوان نقاط مرتب سازی، انتقال و تبادل بین مبادی و مقاصد عمل مي برای سیستم

 ،هانوع هاب، حجم عبور و مروركه به عواملي چون استهالک است هزینه های  بررسي تأثیر هدف اصلي در این مطالعه،كنند. 

یابي ، مکانبا عامل حجم عبور و مرور دارای استهالک طراحي شبکه هاب در این مقاله دارد.بستگي  سرویس مربوطه و غیره

نیز در ها و زمان سفر بین مبادی و مقاصد به طور همزمان هزینه بررسي و های غیر هاب به هابتسهیالت هاب و تخصیص گره

ت به نسبامکان خدمت دهي بیشتری از  ،استهالک شبکه هاب داراینتایج بدست آمده حاكي از آن است كه  .شودمينظر گرفته 

 است.برخوردار  بدون استهالکشبکه هاب 

زمان سفراستهالک، طراحي شبکه،  یابي هاب،مکان کلمات کلیدی:

  مقدمه  .1

انتقال،  های حمل و نقل به منظورت هاب در شبکهتسهیال

ر از نظو  استفاده مي شود یکپارچه سازی و تفکیک محصوالت

 است كه بر جمله عواملياز استهالک  .استاقتصادی به صرفه 

به دلیل فراواني  .تأثیر گذار است هاها و هاب لینکانتخاب هاب

این كه  شده؛مستهلک  هاها و هاب لینکهاب ،مرورو عبور 

 ،هاحجم عبور و مرور، نوع هاببه در تسهیالت هاب استهالک 

 .سرویس مربوطه و غیره بستگي دارد

ز این ا نتایج بدست آمده سپس و تعریف مسأله ،شینهدر ادامه پی

 مطالعه ارائه شده است.

 پیشینه .2

اولین مدل مطرح شد و  [1]ابتدا توسط اوكلي  یابيمکان مسأله

محققاني در ادامه، را مطرح كرد. مسأله تسهیالت هاب درجه دوم 

و مدلهای  طي سازی مدل درجه دوم موجود رفتهدنبال خدیگر به 

مقاالت به طور قابل  1991در سال  متفاوتي را مطرح كردند.

علت این امر توجهي با رشد مواجه شده است كه به نظر مي رسد 

-كامل شدن مدل سازی مسأله هاب باشد. تمركز مقاالت در سال

سازی، در اواسط روی تکمیل و بهینه سازی های اولیه روی مدل

 های حل بوده است.های اخیر بیشتر روی روشها و در سالمدل

 و همکاران فراهانيو   [3]، شفیعي و همکاران[2]ر و كارا وآلوم

 اند.یابي هاب ارائه كردهمقاالت خوبي در زمینه مکان ]4[

                                                           

ارائه دهنده**  

اب یابي هدر زمینه مکانمقاالت  بیشتر طي مطالعات انجام شده 

ا را بیابي مکانای یافت مي شود كه مسأله مقالهكمتر  وبوده 

 .بررسي كرده باشداستهالک نظر گرفتن در

توسعه داده شده و برای  [5] ر و كاراومدل آلومدر مطالعه حاضر،  

 نيبیپیشهزینه هایي جلوگیری از توقف جریان در شبکه هاب، 

ه ك دیابميبه هابي تخصیص  است، به گونه ای كه هر گره شده

هزینه استهالک كمتری عوامل، دیگر عالوه بر در نظر گرفتن 

  داشته باشد.

 تعریف مسأله.  3 

و بدون  كامل، تک تخصیص مل و نقلله، شبکه حأدر این مس

هدف اصلي طراحي شبکه هاب دارای . ظرفیت فرض مي شود

 های غیر هابیابي تسهیالت هاب و تخصیص گرهاستهالک، مکان

با كمترین هزینه بر اساس هزینه استقرار، حمل و نقل و  به هاب

است كه به طور همزمان  با عامل حجم عبور و مرور هالکاست

ها و زمان سفر بین مبادی و مقاصد درنظر گرفته شده هزینه

 مستهلک شدنقبل از  كهكمک مي كند ایده اصلي مقاله  است.

اقدامات الزم جهت جلوگیری از قطع  ،هالینکهاب ها و هاب

 انجام دهیم، از طرفي ت راارتباطات و به تعویق افتادن انتقاال

 حداقل كه شوندميطوری انتخاب نیز ها و هاب لینکها هاب

 .را داشته باشنداستهالک هزینه 

یک مدل برنامه ریزی خطي عدد صحیح مختلط ه شدمدل ارائه 

مي باشد با این  [5] ر و كاراوآلوم دلم 0P سألهمشابه ماست و 
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 حمل و شده و نوع به مسأله اضافه استهالک گزینهكه  تفاوت

 مطرح نمي شود.نقل 

هزینه به ترتیب  lCH و klCL مسأله:اضافه شده به  پارامترهای

استهالک به ازای یک واحد جریان عبوری اضافه از هاب لینک 

{k,l}  هاب وl ،kllU  وlUh  جریان عبوری از  حداكثربه ترتیب

 است. قبل از مستهلک شدن هاهابو ها هاب لینک

-صفر هایمتغیر  lZHو  klZL متغیرهای اضافه شده به مسأله:

شده بین هابهاب لینک ایجاد به ترتیب ي كه یک، در صورت

گیرد و در غیر مستهلک شود، مقدار یک مي l و هاب  k ، lهای 

مقدار تفاضل به ترتیب  lNHو  klNL این صورت برابر صفر است.

هاب و  {k,l}جریان عبوری در هاب لینک از Uhو Ul مشخص 

l، klNLL   وlNHH  میزان مازاد جریان عبوری از به ترتیب

 l .هاب و  {k,l}هاب لینک

 تابع هدف جدید:
                

                     

                                                                          

min .
:

:

ZZ FH H FL Z
k k kl klk H k H l H l k
s sW C CL NLLij ij kl kli N j Ns S k H l H l k

CH NHH
l ll H

    
   

     
    




    (1)

 

كه به ترتیب  دنمي شو اضافهآخر قسمت ، دو (1)در تابع هدف 

های مستهلک شده هاب و هااستهالک در هاب لینکهزینه كل 

 اضافه شده به مسأله:های محدودیت مي باشد.
(2) ( , )

:

, :

s s
NL W Y Ul k lijkl ijkli N j N i js S

k l H k l

   
  

  

 

(3) , :       ZL Z k l H k l
kl kl

   
 

(4) ( 1) , :        NL M ZL k l H k l
kl kl

    
 

(5) ( ) , :          NL M ZL k l H k l
kl kl

   
 

(6) , :           NL NLL k l H k l
kl kl

   
 

از  Ulتفاضل مقدار مشخص  به میزان، محاس(2) محدودیت

 (3) محدودیت مي باشد.{k,l} جریان عبوری در هاب لینک 

وقتي مي تواند مستهلک شود كه یک مسیر  بیان مي كند كه

 (5) و (4) محدودیت به عنوان لینک انتخاب شده باشد. قبالً

جایگزین یک محدودیت غیر خطي هستند كه بدین صورت 

ند كه هزینه استهالک وقتي درنظر بیان مي كو  ستخطي شده ا

 محدودیتگرفته مي شود كه یک هاب لینک مستهلک شود. 

 د.نرا در نظر مي گیر klNLمقادیر مثبت ( 1)
(7) ( )

:

:

s s
NH W Y Uh lijl ijkli N j N i js S k H

l H k l

    
   

  

 

(8)                  ZH H l H
l l
   

(9)         ( 1)   NH M ZH l H
l l
    

(10)          ( )  NH M ZH l H
l l
   

(11)                            NH NHH l H
l l
   

از  Uh، محاسبه میزان تفاضل مقدار مشخص (7)محدودیت 

بیان مي كند   (8) محدودیتمي باشد.  l جریان عبوری در هاب

 ابقبأل به عنوان هوقتي مي تواند مستهلک شود كه  گرهكه یک 

جایگزین یک  (01) و( 9) محدودیت انتخاب شده باشد.

 و ستمحدودیت غیر خطي هستند كه بدین صورت خطي شده ا

بیان مي كند كه هزینه استهالک وقتي درنظر گرفته مي شود كه 

را  lNHمقادیر مثبت ( 11) محدودیتیک هاب مستهلک شود. 

 د.نگیردر نظر مي

 و تحقیقات آتی نتـایج  . 4

عددی سنجیده  یک مثالبا استفاده از  روش ارائه شده را اعتبار

هزینه  محاسبه كرده و GAMSتایج را از طریق نرم افزار نو 

ا ر پیشنهادیشبکه كالسیک و  شبکه در دو حالتاستهالک 

 مده( آ1كه  تعدادی از این مقایسات در جدول ) كنیمميمقایسه 

نتایج بدست . باشندها تصادفي ميدر این مثال عددی داده .است

از امکان خدمت ،شبکه پیشنهادیآمده حاكي از آن است كه 

 یشتری نسبت به شبکه كالسیک برخوردار است.دهي ب

نوع هاب چونهمموثر بر استهالک عوامل دیگر در نظر گرفتن 

انواع مختلف سرویس مي تواند به عنوان موضوعاتي جهت  و ها

 مد نظر قرار گیرد.مطالعات آتي 

 .1جدول 

هزینه استهالک 

مربوط به شبکه 

 پیشنهادی 

هزینه استهالک 

مربوط به شبکه 

  كالسیک

 تعداد

 هاب

 تعداد

 گره

2073600 2249930 2 5 

2118571 2301721 3 5 

2141910 2921805 2 8 

3500717 3712331 3 8 

                     
 )ب(                                       )الف(                    

 پیشنهادیشبکه  )ب(، كالسیکشبکه  )الف( .1شکل 

   مـراجع . 5
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تجهیزات مرتب سازي زباله هاي شهري  و چیدمان بررسی مساله مکانیابی

 قابل تفکیک در شبکه اي با مراکز جمع آوري و بازیافت
 Bashiri.m@gmail.com،صنایع، دانشگاه شاهدگروه عضو هیأت علمی  ، *مهدي بشیريدکتر

 atefeh_ashori@yahoo.com،دانشجوي کارشناسی ارشد،گروه مهندسی صنایع،دانشگاه شاهد ،عاطفه عشوري
  

مورد توجه زیادي قرار گرفته  شهري مدیریت پسماندهاي، در چند دهه اخیر باتوجه به اهمیت مسـائل زیست محیطی  چکیده:
 حداقل تابع هدف اولدر هســـتیم. بازیافت در مراکز )کانتینر هاي زبالهبهینه تجهیزات ( مکانبه دنبال یافتن  بنابرایناســـت. 

تی کردن نارضای درتابع هدف دوم حداقلو انتقال به نقاط بازیافت و  ادر نقاط کاندید ی از قرار گیري تجهیزاتناشـ  کردن هزینه
ه به کعالقمندند   افراد مدنظر قرارگرفته اسـت. تابع هدف نارضایتی از نوع نیمه مضر تعریف شده و  تجهیزات ناشـی از چیدمان 

له ها بوي ناشــی از زبا ،اختیبه دالیل زیبایی شــن ضــمن آنکهنزدیک تر باشــند  اعلت طی کردن مســافت کمتر به نقاط کاندید
عداد ت براي قرار گرفتن تجهیزات، انقاط انتخابی از بین نقاط کاندیداین مدل در  تمایل دارند که در فاصله دورتري قرارگیرند.و...

جی نتایج خرو. را به عنوان خروجی نمایش می دهد اختصــاص یافته اســت  که به هر مکانو جمعیتی  ونوع چیدمان تجهیزات
 به مقدار قابل  رفته اســـتبهینه براي بازیافت زباله ها که در این مقاله مورد بررســـی قرارگ نشـــان می دهد که یافتن چیدمان

لذا مدل ارائه شده نسبت به مدل  و گردیده استنسبت به حالت کالسیک باعث صرفه جویی در هزینه هاي کل  )%74(توجهی 
 می شود. شهري مدیریت پسماندهايهاي قبلی باعث باالرفتن کارایی سیستم 

 
  کانتینر هاي زباله مکان یابی مراکز جمع آوري وبازیافت، ،نقاط کاندید ،نیمه مضر شهري، مدیریت پسماندهاي :کلمات کلیدي

 
   مقدمه. 1

مسـئله مدیریت پسـماند هاي شهري یکی از مهم تري مباحثی   
است که در سالهاي اخیر مورد توجه بسیاري از پژوهشگران قرار 

ــت. بنابراین ــازي   گرفته اس ــئله مکانیابی تجهیزات مرتب س مس
زباله هاي شهري در دو بخش مراکز جمع آوري و بازیافت مورد 

در مرحله اول چیدمان بهینه  بررسـی و تحلیل قرار گرفته است. 
 دو تــابع هــدف هزینــه کــل مراکز جمع آوري بــادرنظرگرفتن

ناشــی از چیدمان تجهیزات در مکان هاي  ســاکنین ونارضــایتی
ــتانجکـاندید   ــده اسـ درمرحله دوم بادر نظرگرفتن [1]. ام شـ

ــازي تابع   ــت آمده در مرحله اول مدلسـ چیـدمان بهینه به دسـ
ــت.  هزینه براي افزودن بخش بازیافت ــده اس در این  طراحی ش

زان به می ه چیدمان بهینه مراکز بازیافتمقاله نشان داده شده ک
 قابل توجهی باعث کاهش هزینه هاي کل می گردد.  

ــت. در ادبیات    2ر بخشدرادامه د ــوع  ارائه گردیده اسـ موضـ
مسئله پرداخته شده است  سـپس مدلسازي  به تعریف و 3بخش

 .نتایج خروجی نشان داده شده است  4و در بخش

 دکتر مهدي بشیري*

 
 ادبیات موضوع.2 

 درحل مسـئله مدیریت پسماند هاي شهري تاکنون فاکتورهایی 
، هزینه هاي  [2]از قبیل هزینه ریسک و هزینه هاي اقتصادي  

در تابع هدف  [4]و[3]مربوط به دفع زباله ها واثرات گلخانه اي 
همچنین بخشــی از مقاالت عالوه بر  در نظر گرفته شــده اســت.

هزینه هاي اقتصــادي فوق ســعی در کاهش میزان نارضــایتی   
سـاکنین ازطریق در نظر گرفتن فاکتورهاي فاصــله طی شده تا  

و با اســتفاده از تعریف توابع نیمه  [5]محل جمع آوري زباله ها 
 .[1]مضرکردند

بررسـی مقاالت مروري درسال هاي اخیر حاکی از عدم توجه به  
 درکنار سایر وري شدهي جمع آمرحله  بازیافت پسماندها

ــد فاکتورها  ــت چیدمان بهینه بخش  و می باش این در حالی اس
بـازیـافـت بـه میزان قـابل توجهی باعث کاهش هزینه هاي کل      

 .  یگرددم
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  3 . تعریف مسئله
نقطه به عنوان مراکز تقاضــا  i در این مســئله  فرض می کنیم 

 وجود دارد (در این مراکز به مقدار معینی زباله تولید میشود).
براي  انقطـه بـه عنوان نقـاط کاندید    jهمچنین فرض می کنیم 

قرارگرفتن تجهیزات در نظرگرفته شــده اســـت(زباله ها در این  
نقطه به عنوان مکان هاي  gنقاط جمع آوري میشــوند). ازطرفی

ــده وجوددارد. زباله هاي جمع آ کـانـدیـد براي بازیافت    وري شـ
هرکـدام ازکـانتینرهاي زباله ازچهار بخش مجزا براي قرار دادن   

شده  ، بقیه) تشکیلکاغذ، پالستیک، شـیشـه  زباله ها با ترتیب (
چیدمان(آرایشــی از قرار گیري هر  mاســت. همچنین به تعداد 

چهارنوع تفکیک شــده از زباله ها برحســب لیتردر کانتینرهاي  
 تجهیزات در نظر گرفته شده است.   زباله)  براي

 بع هدف مسئله به شکل زیر می باشد:  تا
(1)   '

,1 ,∑ ∑ ∑∑∑ ++=
j g

t
t

tmmg
mm

mmmj
m

m rcyyccycz 

(2)
                                     

ji
j

ji
i

i xuz ,.2 ∑∑= δ   

تابع هدف اول مجموع هزینه کل را نشــان می دهد که از ســه  
قسـمت تشـکیل شده است: بخش اول و دوم  هزینه قرارگیري   

 . [1]کاندید را محاسبه میکنددرمکان هاي تجهیزات 

بخش سوم هزینه هاي ناشی از قرارگیري زباله هاي جمع آوري 
 ان هاي کاندید براي بازیافت را محاسبه می کند.شده در مک
 [1]می کند. را محاســبهحاصــل نارضــایتی کل  دوم تابع هدف

ــرح زیر   ــوم تابع هزینه به ش محدودیت هاي مربوط به بخش س
 .می باشد

∑∑ ≥
j

jgj
mm

mmg ypxpyykt ,,                                  (3) 

j
g

gj ypxp =∑ ,                                                        (4) 

 
km

m
gjmmg

mm
kkmm gpxpyygg ,,,, ∑∑ ≥

                
 (5) 

ــمین می کند که حداقل یک تجهیز درمکان  محدودیت اول تض
g  قرار گیرد، در صـــورتی که حداقل یک نقطه ازj   جمع نقطه

 را براي بازیافت انتخاب کنند. gمکان ،آوري زباله
وري نقطه جمع آ jمحدودیت دوم تضمین میکند که هر کدام از 

 زباله فقط به یک نقطه از مکان هاي بازیافت ارسال میشود.
 
 
 
 
 

مکان  jمحدودیت سوم تضمین می کند تقاضایی که هر کدام از 
 براي بازیافت زباله هاي خود دارند برآورده میشود.

 نتایج محاسباتی.   4
محاسباتی ناشی از حل مدل نشان داده شده دراین بخش نتایج 

مراکز تقاضا مکان کاندید سوم راانتخاب کردند(باچیدمان  .اسـت 
 .، وهمچنین مکان بازیافت اول (با چیدمان اول))14و4

 
 شبکه مدیریت پسماند مثال موردي-1شکل

 . نتـایج5  
با توجه به توجه اخیر پژوهشـگران به مســائل در حوزه محیط  

اله مق مسئله مدیریت پسماند هاي شهري، در این زیست بویژه
مکانیابی تجهیزات مرتب سـازي زباله هاي شهري   مسـاله یک 

ــی قرار   در دو بخش مراکز جمع آوري و بـازیافت  مورد بررسـ
ــی از  ارائه مدل جدید  گرفت. نتایج مح ــباتی ناش         اس

 به شرح زیر می باشد:خش بازیافت) (ب
ه حل مساله باچیدمان بهین

 مراکز بازیافت
حل مساله بدون در نظر 

ز مراکگرفتن چیدمان بهینه 
 بازیافت

Z=760 Z=1150 
 مقایسه میزان تابع هدف هزینه   -1جدول

ــتفاده از مدل مذکور،  بنابراین در  %74کاهش قابل توجه اسـ
ــود هزینه هاي کل را  ــبب میش ــده به س .بنابراین مدل ارائه ش

  سازي است. عنوان مدلی کارا قابل پیاده
 . مـراجع 4

[1] Joao coutinho-Rodriguse, Lino Tralha, Luis, 2012.a bi-objective 
modeling approach applied to an urban semi-desirable facility 
location problem. European journal of operational research  223, 
203-213. 

[2] current, J.R., Ratick, S., 1995. A model to assess risk   equity, and 
efficiency in facility location and transportation of hazardous 
materials. Location science 3,187-202.  

[3] Coutinho-rodrigues, current, Clı´maco, ratick, 1997. An 
interactity spatial decision support system for multiobjective 
hazmat location-routing problems transportation research record 
1602,101-109.  

[4] Erkut, Karagiannidis,Perkoulidis, Tjandra, 2008. A multicriteria 
facility location model for municipal solid waste management in 
North Greece. European journal of operational research 187, 
1402-1421. 

[5] Tralhao,Coutinho-Rodrigues,Alcada-Almedia,2010. 
Multiobjective modeling approach to location multi-campartment 
containers for urban sorted waste. Waste Management 30,2418-
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 1 *ارائه دهنده

مرکز با در نظر گرفتن سلسله  Pمسئله مکان یابی و حل مدلسازی ریاضی

 دار مراتب النه ای ظرفیت

 yaghubi.mr@gmail.comتهران، ،،دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع، دانشگاه شاهد*یعقوبیمحمدرضا 

 bashiri@shahed.ac.ir ، تهران، ،دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه شاهدمهدی بشیری

با در نظرگرفتن سلسله مراتب پرداخته می  (P-Center)کز یک مسئله مکان یابی مر در این مقاله به مدلسازی ریاضیچکیده:

که برای رسیدن به سطح دو حتما باید از سطح یک گذر کرد و خدمات  شود. در این مدل دو سطح در نظر گرفته شده است

می کندکه  سطح یک و دو با هم در ارتباط بوده و سطح دو ضمن ارائه خدمات سطح یک، خدماتی باالتر از آن سطح را نیز ارائه 

ریزی ریاضی عدد این مدل به صورت مدل برنامهبرای سطوح یک و دو ارائه خدمات، ظرفیت نیز در نظر گرفته شده است. 

باشد. بمنظور ارائه کاربردی از مساله یک مثال موردی شبیه سازی شده بررسی و حل شده است، نتایج صحیح غیرخطی می

دل باعث کاهش هزینه های اولیه احداث خواهد شد در حالیکه مقدار تابع هدف فرق استفاده از این م میدهد کهبررسی نشان 

 چندانی با مدل کالسیک ندارد.

برنامه ریزی ریاضی، مکان یابی مرکز، سلسله مراتبی  النه ای، ظرفیت: کلمات کلیدی

 مقدمه .1

مسئله شناخته شده  یک(P-Center)زمرکPمسئله مکان یابی 

 Pکه در آن به دنبال پیدا کردن  در مسائل مکان یابی است

مکان برای احداث یا قرارگیری تسهیالت هستیم به طوری که 

حداکثر فاصله بین نقاط تقاضا و نزدیکترین مکان تسهیل به 

این نقطه کمینه گردد. اصلی ترین کاربرد این مسئله در مکان 

یابی تسهیالت خدمات اورژانسی و اضطراری از قبیل احداث 

 .نشانی و... می باشدایستگاه های اورژانس، مراکز انتظامی، آتش 

سطح تشکیل می  kاز(hierarchical)مسائل سلسله مراتبی

شود، که در سطح صفر نقاط تقاضا و در سایر سطوح به ترتیب 

طبقه بندی می شود و مراکز kاولویت از سطح یک تا سطح

وقتی این دو مسئله با هم ترکیب می شوند ما به دنبال مکان 

هایی هستیم برای قرار گیری تسهیالت سطح یک و دو به گونه 

حداکثر فاصله بین نقاط تقاضا و نزدیکترین مکان ای که 

 تسهیل سطح یک و فاصله بین سطح یک و دو  کمینه گردد.

ور ادبیات پرداخته شده، پس از آن در ادامه مقاله  ابتدا به مر

بیان مسأله  ارائه شده و تحلیل حساسیت انجام می شود. در 

 انتها نتیجه گیری ارائه می شود.

 مرور ادبیات .2

مکان یابی مرکز ابتددا توسدد داسدکین و     مدل کالسیک مسئله 

و  [2][ ارائه گردیدد، پدس از آن الدومی و همکداران    1همکاران ]

های جدید حدل مسدئله مکدان یدابی      مدل[3]همچنین کالیک 

مرکز را که کمک به کاهشزمان حل می کند را ارائه نمودند. در 

با در نظر (P-Median)مسئله  [4]مسائل سلسله مراتبی سرا 

 گرفتن سلسله مراتب تک جریانه مدل کرده اند.

 تعریف مسأله .3

مسئله مکان یابی مرکز با در به مدلسازی یک  ،در این مقاله

نظر گرفتن سلسله مراتب پرداخته می شود. در این مدل دو 

سطح در نظر گرفته شده است که به صورت تک جریانه می 

باشد. هدف ما در این مینیمم کردن حداکثر فاصله مشتری ها 

باشد. شکل شماره یک نوع مدل مسئله را از مراکز تسهیل می 

 نشان می دهد.

 

 مدل ارائه شده این مقاله به صورت زیر است:
 

     
∑  (   )    (   )                    

∑ (   )   

 

(   )                    

∑∑ (   )     

  

 

∑ ∑  (   )      

(3)  

(4)  

(5)  

(6)  

2سطح   

1سطح   

 نقطه تقاضا

 ئه شدهاچیدمان نوع مدل ار -1شکل 
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 ( )   ( )               
∑   ( )    

∑  ( )    

∑   (   )                

∑ 

 

(   )              

∑   (   )                

∑ 

 

(   )              

   (   )   ( )            

 (   )   ( )            

 (   )   ( )            

 (   )   ( )                

                {   } 

 

 

( بیان کننده تابع هدف مسئله 3( و )2(، )1دیت شماره )محدو

که در واقع همان مینیمم کردن حداکثر فاصله بین سطح صفر 

( و 4و یک و همچنین سطح یک و دو می باشد، محدودیت )

( تعداد کمان های بین سطح صفر و یک و سطح یک و دو را 5)

د ( نشان می دهد که نقاط کاندی6نشان می دهد، محدودیت )

همزمان نمی تواند هم سطح یک باشد و هم سطح دو، 

( تعداد مکانهای تسهیل سطح یک و دو را 8( و )7محدودیت )

( هر کدام از مراکز سطح یک فقد 9نشان می دهد، محدودیت )

به یکی از مراکز سطح دو می تواند متصل شود، محدودیت 

( 11( ظرفیت مراکز سطح دو را نشان می دهد، محدودیت )11)

( می باشد، در 11( و )9( شبیه به محدودیت های )12و )

زمانی می تواند یک باشد که  x(i,j)( کمان 13محدودیت )

y(j) (  نیز شبیه 15نیز یک شده باشد، محدودیت )

( تضمین می کند که 14( می باشد، محدودیت)13محدودیت)

فقد مراکز سطح یک می توانند به سطح دو متصل شوند، 

نشان می دهد که فقد مراکز تقاضا می توانند ( 16محدودیت )

 به سطح یک متصل شوند.

 

 تحلیل حساسیت و نتیجه گیری .4

با تعداد سطوح مختلف  GAMSمدل را با استفاده از نرم افزار 

 حل کردیم و نتایج آن در جدول شماره یک آمده است. 

 تحلیل حساسیت مدل ارائه شده –1جدول 

مقدار تابع 
 (z)هدف

تعداد مراکز 
 (p)1سطح

تعداد مراکز 
 (q) 2سطح

تعداد مکان های 
 (n)کاندید

16 5 5 31 

7 11 5 31 

9 5 12 31 

 

همانطور که در جدول شماره یک مشاهده می کنید با افزایش 

تعداد هریک از سطوح یک و دو مقدار تابع هدف کاهش می 

اما تعداد این مراکز بسته مقدار بودجه و مقدارمورد انتظار یابد، 

تابع هدف می تواند تغییر کند. همچنین هر چقدر تعداد مراکز 

 سطح یک بیشتر باشد مقدار تابع هدف بیشتر کاهش می یابد.

در جدول شماره دو مقایسه ی بین مدل ارائه شده و مدل 

 مرکز نشان داده شده است. pکالسیک مکان یابی 

 مقایسه مدل کالسیک و مدل ارائه شده  -2جدول 

 

همانطور که در جدول شماره دو مشاهده می کنید در یک 

مرکز که با مدل کالسیک  11نقطه کاندید و با  31مسئله با 

مکان یابی  مرکز بدون در نظر گرفتن ظرفیت حل شده است، 

می باشد ولی با همان مقدار مراکز 11مقدار تابع هدف آن برابر 

که به دو سطح یک و دو تقسیم شده است و با در نظر تسهیل 

است. اما همانطور  14گرفتن ظرفیت،  مقدار تابع هدف برابر 

که می دانید در مسئله کالسیک مراکز تسهیل همگی با 

 امکانات کامل

)مشابه سطح دو مدل ارائه شده( هستند و در واقع هزینه 

ساخت یک احداث یک مرکز تسهیل سطح دو چندین برابر 

 مرکز تسهیل سطح یک است.

برای تحقیقات آتی می توان مدل را به صورت دوجریانه یا با 

تعداد سطوح بیشتر گسترش داد و یا الگوریتم هایی برای 

 کاهش زمان حل مدل ارائه کرد.

 . مـراجع 5
[1] Daskin, M. “A new approach to solving the vertex p-center 

problem to optimality: Algorithm and computational results”. 

Comm. Oper. Res. Soc. Japan 45 428–436.2000. 
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methodforthe p-center 
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مقدار تابع 
 (z)هدف

تعداد 
مراکز 

 (p)1سطح

تعداد مراکز 
 (q) 2سطح

تعداد مراکز 
 مسئله کالسیک

تعداد مکان های 
 (n)کاندید

 

 مدل کالسیک 31 11 -- -- 11

 مدل ارائه شده 31 -- 2 8 14

 مدل ارائه شده 31 - 3 11 12

(1)  
(2)  

(7)  

(8)  

(9)  

(11)  

(11)  (12)  

(13)  

(14)  
(15)  
(16)  

(17)  
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Abstract: The number of kidney transplants can be increased by implementing an exchange program 

involving donor-recipient pairs for whom the donors are each incompatible with their original patient but 

compatible with each other's patient. In kidney exchange problem the purpose is to optimize the collective 

benefit induced kidney exchange. Previous researches in kidney exchange problem don’t consider the 

location of donor and patient in their model while the distance between the patient and donor can affected 

transplantation. The long traveling time may exceed the maximal time the organ can be kept outside the body 

(cold ischemia time) and make the transplantation impossible. In this paper we propose a new formulation 

for kidney exchange problem considering cold ischemia time of kidney. The underlying optimization 

problems can be formulated as integer programming models. To formulate the kidney exchange problem we 

use the directed graph theory. 
Keywords: kidney exchange, cycle exchange, cold ischemia time, directed graph 

1.  INTRODUCTION 

Transplantation has become a successful treatment for 

many diseases that otherwise would have been fatal. 

Advanced surgical techniques and the advent of improved 

medications, including anti-rejection treatments, have 

ensured that more people benefit from this major surgery 

([1]). Organ transplantation involves a donor (a person 

who donates an organ intended for transplant) and a 

recipient (a person who receives an organ)Kidney 

transplants are essential for the survival of many patients 

suffering from kidney failure, but finding suitable kidneys 

can be difficult because of their scarcity as well as blood 

or tissue incompatibility between donors and patients. If a 

patient had someone willing to donate a kidney and the 

patient– donor pair was compatible, then the transplant 

could be done. However, if a patient and the prospective 

donor were not physiologically compatible, then 

transplantation could not be performed. Kidney exchanges 

are becoming very common and an exciting option for 

kidney recipient and donor pairs who are not compatible 

with each other. The key aspect of this program is to 

organize exchanges between a number of such pairs so 

that patient P in one pair receives a kidney from donor D 

in the other pair.In the kidney exchange donation problem 

the purpose is which incompatible pair should be matched 

with which other incompatible pair. 

The most common of the kidney exchange problem is a 

2-exchange mechanism involving two patients in two 

distinct pairs such that each patient is incompatible with 

the associated donor [2,3,4].The lengths of the cycles in  

 

the exchanges that arise in kidney exchange programs are 

bounded in practice, since all operations along a cycle 

have to be performed simultaneously, however sometimes 

3-cycles are also possible. Some researches is done to a k-

exchange, which up to k pairs can be involved in the 

exchange cycle [5,6,7]. If there is no bound on the number 

of pairs in an exchange cycle the problem turns into an 

assignment problem and can be solved in polynomial time 

[6]. The complexity of the k-exchange problem was 

investigated in [8,6,7].Another variant is the multiple 

donors case, when one or more patients have multiple 

donors associated. For such patients only one of their 

multiple donors can be selected to create an exchange 

cycle [6].Some researchers explore the modeling and 

solution method for kidney exchange problem, Edmonds’ 

algorithm [9] for maximum cardinality matching was 

followed by [4] and [10] for the 2-exchange problem. 

When     the edge and the cycle formulations were 

proposed in in [6] and [11].Reference[1] proposed tow 

new integer programming formulation that decrease the 

number of variables and constraints significantly. 

Previous researches in kidney exchange problem don’t 

consider the location of donor and patient in their model 

while the distance between the patient and donor can 

affect transplantation. For example in case of a domestic 

donor and the foreign recipient (patient) the traveling time 

is key factor in transplantation, because the long traveling 

time may exceed the maximal time the organ can be kept 

outside the body and make the transplantation impossible, 

therefore in this paper we propose a new formulation for 

kidney exchange problem considering the location of 

patients and donors. The paper is organized as follows. 

Section 2 the problem definition and the formulation of 
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the problem are presented, in section 3 provides 

conclusion and directions for future work. 

 

2.  PROBLEM DEFINITION 

There are n incompatible patient–donor pairs; we want 

to optimize the collective benefit induced kidney 

exchange. In this paper we suppose that length of cycle 

exchange is k, although the larger value of k increasing 

the incompatible pairs in an exchange cycle but in practice 

coordination of these pairs are impossible. Also the 

transplantation process consists of remove kidney in 

donor hospital and transplants it in transplant center.  

Let        be a directed graph with the set of vertices 

                consisting of all incompatible patient–

donor pairs and the set of arcs   designating 

compatibilities between the vertices. Two vertices 

         are connected by arc       if the patient in pair j is 

compatible with the donor in pair  .we use edge-

assignment formulation which is proposed by because of 

the performance of it than other formulation. 

A.  Notation 

      if patient of node j gets a kidney from donor of 

node i, otherwise         

    weight associated to arc       

   the location of donor in node i 

   the location of patient in node j 

 (     ) the traveling time between a location of donor in 

node i and location of patient in node j 

   cold ischemia time of kidney(maximal time the organ 

can be kept outside the body) 

  maximum number of cycles in graph 

   number of cycles in graph 

      set of vertices in cycle l 

      if node i belong to cycle l , otherwise        

B.  Formulation 

   ∑       

       

 

Subject to: 

∑   
 

 ∑   

 

                 

∑   

 

                  

∑   

 

                  

∑   

 

 ∑   

 

             

                           

 (     )    

                   

 

Constraint 1 assure that patient   receives a kidney iff 

donor   donates a kidney, constraint 2 imply that each 

donor can donate kidney to one patient, constraints 3, 4 

and 5 guarantee the length of cycle exchange, and 

constraint 6 ensure the feasibility of transplantation 

considering time ischemia time. 

3.  CONCLUSION AND FUTURE RESEARCH 

This paper presents a new formulation for kidney 

exchange problem. This formulation considers an 

important constraint that neglected in previous researches. 

Cold ischemia time of kidney is maximal time that kidney 

can be kept out of body; therefore we formulate the 

kidney exchange problem respect to location of patients 

and donors. In future research we can formulate the 

kidney exchange problem considering the chances of a 

successful transplantation. 
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مدلسازی رویگردانی مشتریان با استفاده ازمفهوم ارزش طول عمر مشتری 

 های تبلیغاتیو محرک
 p.niknam@rocketmail.comمؤسسه آموزش عالی صنعتی فوالد،،دانشجوی کارشناسی ارشد، *پریسا نیکنام

 yazdekhasti.amin@stu.yazd.ac.ir، دانشجوی دکتری، دانشگاه یزد، خواستییزدامین 

 Mohamadabasian1@gmail.comمؤسسه آموزش عالی صنعتی فوالد، محمد عباسیان، فارغ التحصیل کارشناسی، 

مؤسسه آموزش عالی صنعتی ، عضو هیأت علمی دانشکده کامپیوتر و فناوری اطالعات،پناه جزیمحمد داور

 mdjazi@cc.iut.ac.irفوالد،

ثیر چه الگوها و عواملی خریداری چه چیزی را چگونه و تحت تاً های انتفاعی و غیرانتفاعی این امر که افرادبرای سازمانچکیده: 

های ها به منظور حفظ جایگاه خود در بازار رقابتی امروز، باید فعالیتکنند، بسیار حائز اهمیت است. در این راستا سازمان می

بازاریابی خود را متمرکز بر مشتریان نموده و با تحلیل و برآورده نمودن نیازهای آنها سعی در حفظ و جذب هرچه بیشتر مشتریان 

ثیر مستقیمی بر له چالش برانگیزی است که تاًداشته باشند. در همین رابطه بررسی کاهش وفاداری مشتریان یا رویگردانی مساً

عنوان موضوعی جذاب در رویگردانی مشتریان به رد و در گرو رفتار بلند مدت مشتری است. از اینرو کنترلپتانسیل سود سازمان دا

در مفهوم ارزش طول عمر های تبلیغاتی براساس محرکمقاله به مدلسازی رویگردانی مشتری تئوری و عمل مطرح است. این 

 پردازد.مشتری می

 .های تبلیغاتیمحرک ،دانی مشتریارزش طول عمر مشتری، رویگر :کلمات کلیدی

                                                           

 *ارائه دهنده

 مقدمه .1

ها را ملزم به بررسیی  امروزه فشارهای رقابتی شدید بازار، شرکت

تیا اقیداماتی را در جهیت     های مشتریان خیود کیرده  پایگاه داده

کیه روابیب بیین     . از آنجیا ]1[گیرنید  کیار به حفظ و توسعه آنان

هیا  ها در طول زمان به دلیل پویایی رفتیار آن مشتریان و شرکت

مشخص نیست، شناسایی مشتریانی کیه مییزان وفاداریشیان در    

 .]2و1[ یابید امیری الزم و حییاتی اسیت     طول زمان کاهش میی 

 شیوند.  چنین مشتریان رویگردان یا انصراف دهنیده نامییده میی   

از  یگردانی ینقش فاکتور رو یبررسبه  اتیادبموجود در  اتمطالع

-میی محیور اسیتفاده    یمشیتر  یمحصول محور به جیا  دگاهید

کیه بیر اسیاس ارزش     یانیاست کیه مشیتر   یدرحال نی. اپردازند

کیه بیر    یانیبا مشیتر  سهیدر مقا شوند یطول عمرشان انتخاب م

از محصیول ییا    تعداد دفعات اسیتفاده  رینظ ارهایمع گریاساس د

 نیده یدرآ یشیتر یب یمنجر به سودآور ندگرد یانتخاب م خدمت

دانیی مشیتریان   مدلسازی رویگر هدف از این مقاله. خواهند شد

اسیاس  این  بر آنان است.  مفهوم ارزش طول عمر آینده برمبنای

 کیی اشیتباه   صیاز تشخ یمازاد ناش هاینهیعالوه بر کنترل هز

بهبیود   زیموجود ن انیجذب و حفظ مشتر هایاستیس ،یمشتر

 .ابدییم

 رویگردانی بر اساس نرخ استفاده از محصول .2 

اکثر مطالعات در تفسیر رویگردانی، از فعالیتهای مشتریان و یک 

کنند. در همیین رابطیه، اگیر ضیری       ی ثابت استفاده می آستانه

استفاده از محصول در یک زمان کمتر از یک مقدار خاص باشد 

شود.  در ایین    می مشتری به عنوان فرد رویگردان در نظر گرفته

 حالت میزان استفاده از محصول به صورت زیر است:  

(1)          𝛼            

ام در طیول  jمیزان اسیتفاده از محصیول           در رابطه فوق، 

αام است و i، توسب مشتری  tی زمانی دوره
     
نییز بیه عنیوان     

. شیود  تعریف می ام iتوسب مشتری  ام jضری  مصرف محصول 

αحال اگر
     

باشد مشتری به عنیوان فیرد رویگیردان در       

تابع رویگردانی مشتری        شود. در این حالت،  نظر گرفته می

i ام برای محصولj ام در دوره  t     و به صیورت زییر تعرییف میی-

 گردد:

(2)       
   

   𝛼         
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چندین محصول را خرییداری   در این روش ممکن است مشتری

کند و برای یک محصول رویگیردان و بیرای دیگیری نباشید. در     

 از کارایی الزم برخوردار نیست. نتیجه این رویکرد

 .مدلسازی رویگردانی بر اساس ارزش طول عمر مشتری3

در این مقاله رویگردانی عبارت اسیت از تعییین مشیتریانی کیه     

این کاهش وفاداری در قال  وفاداری آنها در حال کاهش بوده و 

 شود. کاهش ارزش طول عمر آنها در نظر گرفته می

ارزش طیول   طیور کلیی  بیه تعریف ارزش طول عمر مشتری: 

 . ]5[قابل تعریف است  عمرمشتری به صورت زیر،

(3)        ∑ ∑
 

      
         

 

   

 

   

 

ی جریان نقدینگی مشتری  بیان کننده          در رابطه فوق 

iی زمانی ام در دورهt تا t+k  برای محصولj  با نرخ تنزیلr 

𝜋است. اگر 
 

 تعریف شود: jبیانگر میزان حاشیه سود محصول  

(4)         𝜋        

ی باال، ارزش طول عمر مشتری برای مشتری  استفاده از رابطهبا 

i  ام در زمانt  و برایq :محصول به صورت زیر است 

(5)        ∑ ∑
 

      
𝜋         

 

   

 

   

 

(، جریان نقدینگی به صورت زیر تعرییف  1حال براساس رابطه )

 گردد:  می

(6)           𝜋 𝛼            

ام در طییول  iمشییتری   ارزش کنییونی درآمیید آینییده در نتیجییه

 ام به صورت زیر خواهد بود: jبرای محصول  tی  دوره

(7)        ∑
∏ 𝛼       

   
   

      
𝜋       

 

   

 

هیای نگهدارنیده و ارزش   بین ارزش طول عمر مشتری با فعالیت

هیایی  طول عمیر مشیتری بیدون فعالیتهیای نگهدارنیده تفیاوت      

ی اقییدامات سییودآور   موجییود اسییت. بییراین اسییاس حاشیییه   

 :شود ( به صورت زیرتعریف می        )

(7)        ∑
∏ 𝛼       

   
   

      
𝜋       

 

   

 

(8)                     

(9)  
                              

                          

(11)  

         ∑
 

      

 

   

𝜋       

 ∑
∏ 𝛼       

   
   

      
𝜋       

 

   

 

 تخمین ارزش طول عمر مشیتری  دنبال( اگرچه به11ی ) معادله

است، اما برای تشیخیص مشیتریان رویگیردان هیید دییدگاهی      

 نسبت به فعالیت نگهدارنده ندارد.

طول عمر مشتری  مدلسازی رویگردانی بر اساس ارزش. 4

 های تبلیغاتیو محرک

ثیر تبلیغات مرتبب با میزان تاً بیانگر         کنیدفرض 

باشد. در  tام در دوره iدر حفظ و جذب مشتری jمحصول 

 نتیجه داریم:

(11) 

         ∑
𝜁     

      

 

   

𝜋       

 ∑
𝛼     

 

      
𝜋       

 

   

 

ی اقدامات سودآور، بر جریان نقدینگی  پایین حاشیهحد 

 ثیر خواهد گذاشت:تاً  مشتری و در نتیجه بر روی محصوالت 

(12)           ∑        

 

   

 

(13)  {
                                              

                                         
 

 . نتایج5

 یمشیتر  دگاهیی وفادار با در نظر گیرفتن د  یمشتردر این مقاله 

از منظیور  بیرای ایین   .شید  فیی محصول محور تعر یمحور به جا

-ثیر محرکتاً تعریفبا  .گردیداستفاده  یارزش طول عمر مشتر

باشد          درصورتی که توان بیان کرد، های تبلیغاتی می

دهید بلکیه   ام میزان مصرف خود را کیاهش نمیی  iتنها مشتری 

شییاهد انحییراف مثبتییی در میییزان تقاضییای وی خییواهیم بییود.  

ی اقیدامات سیودآور، بیر جرییان      پیایین حاشییه  همچنین حید  

صورت زیر به  نقدینگی مشتری و در نتیجه بر روی محصوالت 

 ثیر خواهد گذاشت:تاً

12)          ∑        

 

   

 

(13)  {
                                                 

                                            
 

 

 

 . مـراجع 6
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مدل ریاضی برای لحاظ کردن جهش قيمت انرژی برای پيش بينی  یک

 مصرف کل گاز طبيعی

    Azimi917@gmail.com  گیالن دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه،*ءسیده مریم عظیمی هلل کا

 mbagherian@guilan.ac.ir  مهری باقریان، هیأت علمی دانشگاه گیالن 
  

 
 

در بعضی از کشورها که قیمت انرژی پایین است اثر نوسان قیمت روی تقاضا ممکن است قابل توجه نباشد. در این  :چکیده

حالت افزایش خیلی زیاد یا جهش قیمت انرژی ممکن است در مصرف انرژی طوری تاثیر بگذارد که نتوان از داده های گذشته 

برای پیش بینی طوالنی  FISله یک سیستم استنتاج فازی تطبیقی برای پیش بینی مصرف انرژی استفاده کرد. در این مقا

به این صورت که برای پیش بینی مصرف گاز  .وقتی که قیمت ها جهش دارند پیشنهاد می شود (NG)مدت گاز طبیعی 

ده استفاده شده که برای ساخت آن از رگرسیون خطی استفا TS - FISطبیعی در مصارف خانگی از سیستم استنتاج فازی 

از سیستم استنتاج فازی تطبیقی مبتنی بر شبکه در نیروگاهها  NGبرای پیش بیینی مصرف عالوه بر این  .شودمی

(ANFIS)  استفاده می شود و مصرفNG  کل از مجموع مصرف(NG)  خانگی و مصرف(NG)  در نیروگاه ها بدست می

استفاده توان میسرانه   NGن مدلها برای پیش بینی مصرف از ای ا در ایران باعث جهش قیمت شدهوقتی که حذف یارانه آید.

 .   دکر
 

 قیمت انرژی،رگرسیون خطی،سیستم عصبی فازی تطبیقیگاز طبیعی ،پیش بینی:کلمات کلیدی

 

 

 مقدمه
 

تطبیقی میی باشید بیه     -یک مدل ترکیبی  NG - FISمدل 

این دلیل که ترکیب سیستم استنتاج فازی و رگرسیون خطی 

زی می باشد )از رگرسسییون خطیی بیرای سیاخت قاعیده فیا      

و در فیاز   (میی باشید  تیالی آن  استفاده می شود کیه قسیمت   

تطبیق از دانش و اطالعات متخصص برای تعریف قواعد فازی 

تولیید ناخیالص    هیای ایین سیسیتم   .ورودی استفاده می شود

و متوسیییی قیمیییت  (pop)و جمعییییت  (GDP)داخلیییی 

پییش بینیی    6101 - 6102کیه بیرای دوره    [1,3,4]هستند

ابی  عضیویت   این متغیرها ورودی باید فازی باشیند تو اند  شده

به صورت زیر تعریف  - FIS  NGزیر برای ورودی های  مدل

خطی استفاده  شده است و چون از لگاریتم طبیعی رگرسیون

بیه   (NG)و متوسیی قیمیت    popو  GDPمی شیود پی    

 Lnو  Ln (pop)و  Ln (GDP)صیورت لگیاریتم طبیعیی    

(NG price) تعریف می شوند. 

 

 
 

 

بیه   Ln(GDP) اگرازی به صورت زیر است که اولین قاعده ف

-یمتعلق می به گذشته  Ln (pop) باشدو گذشته متعلق می

 است نییپا NG متیمتوسط ق وباشد

 آنگاه:
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Ln (NG) = - 58/17 - 0/28 Ln (GDP) + 6.6 Ln 

(pop) 
 
 

تعلیق دارد.   0221 - 6112که در آن دوره گذشیته بیه دوره   

 دباشی یمتعلیق می  بیه آینیده     Ln (GDP)هم چنیین اگیر    

(pop) Ln و متوسی قیمیت   دباشیمتعلق مبه آینده(NG) 

 پایین است آنگاه  
Ln (NG) = - 58/17 - 0/28 Ln (GDP) + 6.6 Ln 

(pop) 

 تعلق دارد. 6101 - 6102که در آن دوره آینده به دوره 

بیه   Ln (pop)و باشدیمتعلق مبه آینده  Ln (GDP)و اگر 

 باال است. آنگاه   NGو متوسی قیمت دباشیمتعلق مآینده 
Ln (NG) = 11/37 - 0/0003 Ln (GDP) + 

0/0066 Ln (pop). 

دارای سیه ورودی میی باشید کیه      NGPP - ANFISمدل 

راندمان متوسیی سیوخت    -6برق کل مصرفی،  -0عبارتند از: 

 [2].ولید برق از مناب  قابل تجدید ت -3گاز برای تولید برق، 

 

 نتیجه

 

، دانیش متخصیص اسیت   براسیا   ها پیش بینی با انکه این    

د نی د کیه میی توان  نی وجیود دار  یمعیارهای اندازه گیری مهمی 

د. بیا شیروع   نی کن تأییید این پییش بینیی را    صحتپایداری و 

جهش قیمت ها، نفوذ تکنولوژی موثرتر در بازار انرژی خانگی 

حرکت بیه  و تغییر در روش مصرف کننده ها و از همه مهمتر 

پییش بینیی را بیه     ،مناب  قابل تجدیدتوسی تولید برق  سمت

 .حقیقت نزدیکتر خواهد ساخت

 

 مـراجع
Refrences: 

[1] International Monetary Fund  

website,2011.http:\\www.imf.org/external/data.htm. 

[2] Detailed statistical report of iran electricity 

industry,2009.http:\\amar.tavanir.org.ir. 

[3] Hydrocarbori energy balance,ministry of oil publishing 
,2009.http:\\www.iies.ac.ir. 

[4] Statistic center of iran ,2011.www.sci.org. 
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 ای بر اساس بندی سرمایهمدلی ترکیبی برای بودجه

 ریزی آرمانی( و برنامهANPای )فرایند تحلیل شبکه
    koosha@um.ac.ir  استادیار مهندسی صنایع، دانشگاه فردوسی مشهد، حمیدرضا کوشا

 nimaa.fazeli@gmail.com  کارشناسی ارشد، مهندسی صنایع، موسسه آموزش عالی سجاد، دانشجوی **نیما فاضلی
 yaser_mohseni@yahoo.com  آموزش عالی سجادرشناسی ارشد، مهندسی صنایع، موسسه کادانشجوی ، *یاسر محسنی

نظر  شود که معیارها و اهداف متعددی مدای غالباً در شرایطی اتخاذ میبندی سرمایههای مربوط به بودجهگیریتصمیم چکیده:

گیری تصمیمهای کیفی به کمک روش-یای در شرایط وجود اهداف چندگانه کمّبندی سرمایهبودجه ،است. هدف از این مقاله

( و فرآیند تحلیل GPریزی آرمانی ) کار گرفته شده در پژوهش جاری، مبتنی بر برنامهه چندمعیاره است. روش ب-چندهدفه

ها بکار گرفته شده است.  سازی اهداف متعدد، با توجه به محدودیت ریزی آرمانی، به منظور بهینه ( است. برنامهANPای ) شبکه

ریزی آرمانی که از تکنیک گروه اسمی با  ی اوزان نسبی اهداف در تابع هدف برنامه نیز برای محاسبهای  از فرآیند تحلیل شبکه

 های متقابل بین معیارها به دست آمده است، استفاده شده است. وابستگی

صورت  های سد سازی برای نمایش توانمندی مدل پیشنهادی، مطالعه موردی ارائه شده است. مطالعه موردی در حوزه پروژه

باشد.  ی، سود ذینفعان، رونق صنعت گردشگری، حفظ محیط زیست و جلوگیری از سیالب می گانه پذیرفته و دارای اهداف چهار

ریزی آرمانی توسط نرم  دهی و خروجی آن به عنوان ضرایب تابع هدف در برنامه ای وزن اهداف فوق براساس فرآیند تحلیل شبکه

 است. سازی و حل شده مدل LINGOافزار 
 

 (ANPای ) (، فرآیند تحلیل شبکهGPریزی آرمانی ) ای، برنامه بندی سرمایه بودجه کلمات کلیدی:

                                                           

 6300 – 9304252؛ فکس:  6300 – 9306652 . تلفن:اتتبمسئول مکا **

  مقدمه .1

در سراسر متون مالی، هدف اولیه مدیریت مالی را حداکثرسازی 

با توجه به پیچیدگی دنیای کنند. اما  ثروت سهامداران عنوان می

واقعی، رویه عملیاتی مشخصی برای دستیابی بهه ایهن خواسهته    

رسهد کهه    گردد. بنابراین منطقی بهه نظهر مهی    عمومی ارائه نمی

دستیابی به این خواسته بها در نظهر گهرفتن اههداف چندگانهه،      

ماهیهت  بها توجهه بهه     [.0تهر باشهد     پهذیر  تهر و امکهان   مشهخ  

- یانه کمّهداف چندگه، در نظر گرفتن اهفعهالمن امههای ع روژههپ

 کیفی ضرورت بیشتری دارد. 

در این راستا مدلی که بتواند معیارها یا اهداف متعدد را در 

تواند مفید باشد.  شرایط عملیاتی مدنظر قرار دهد، می

 هدفه چند گیری های تصمیم تکنیکیکی از رمانی، ریزی آ برنامه

این  .شده است توسعه داده [9  برای اولین بار توسطکه است 

هایی  یافته برای تعیین و ارزیابی جواب رویکردی ساختار تکنیک

نظور های اختصاص داده شده به م ها و یا وزن بر مبنای اولویت

ای برای  یافته روش نظام ، با این حال بندی آرمان هاست رتبه

 ا راههه انههندی آرمهب ههبهسبی و رتهیا اهمیت نها  تعیین اولویت

 

حالت کلهی و تکامهل    "ای فرایند تحلیل شبکه"[. روش 4  ندارد

، ایهن  اسهت  "مراتبهی  فراینهد تحلیهل سلسهله   " ای از روش یافته

را هها   و زیر معیهار  ها بین معیارتمام ارتباطات سیستمی تکنیک 

ریهزی آرمهانی را برطهرف     ضعف مدل برنامه که، گیرد در نظر می

 .استفاده قرار گرفته است و در پژوهش جاری مورد کند می

ریهزی آرمهانی بهرای     ی موضهو  اولهین بهار از برنامهه     در پیشینه

بکار گرفته  [5  بندی با اهداف چندگانه مدلسازی مسائل بودجه

در ایهن زمینهه    IGPو  AHPمدلی ترکیبی از [ 4 شده است. 

مهدلی بهرای    GPو  FAHPنیهز بها ترکیهب    [ 0.  اند ارائه داده

ای از  طیف گسترده .ای معرفی کردند بندی سرمایه مسائل بودجه

و  5، 7در   تهوان  را مهی  GPو  ANPهای ترکیبی  کاربرد مدل

 .مشاهده کرد [2

های سدسهازی   مدل پیشنهادی در قالب مثالی از پروژهدر ادامه، 

 باشد: ارائه شده، که در نگاهی کلّی شامل مراحل زیر می

 ANPیب تابع هدف به کمک روش استخراج ضرا .0

 صحیح ریزی آرمانی عدد سازی با روش برنامه مدل .9
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 2 

Pi وزن هدف :iام 

aij میزان دستیابی به آرمان :

i ام، توسط پروژهjام 

Bi سطح تمایل هدف :i 

Mکل بودجه در دسترس : 

cj هزینه پروژه :j 

xj:  متغیر تصمیم 

 رایبض
 گزینه

 مطالعه موردیارائه مدل در قالب  .2

های سهد سهازی    هدف از پژوهش جاری انتخاب گروهی از پروژه

های بالقوه، با در نظر گرفتن محدودیت بودجه بوده  از بین گزینه

شهده اسهت. در   ای ارائهه   است. به همین منظور مدلی دو مرحله

بها در نظهر گهرفتن     و ANPبا اسهتفاده از تکنیهک    مرحله اول

معیارهای سیاسی، اقتصهادی، اجتمهاعی و گردشهگری درصهدد     

هسهتیم، اوزان   )اههداف مهدل(   هها  تعیین وزن مربوط به گزینهه 

ریهزی آرمهانی    بدست آمده به عنوان ضرایب تهابع ههدف برنامهه   

وم نیهز بها بکهار گیهری     گیرد. در مرحله د مورد استفاده قرار می

-هها   ضرایب ههر یهک از آرمهان    استخراجریزی آرمانی، و  برنامه

رونهق صهنعت گردشهگری، حفهظ محهیط      شامل سود ذینفعان،  

و در نظهر گهرفتن   از مرحله اول،  -زیست و جلوگیری از سیالب

برخهی  ناسهازگار بهودن   ههایی چهون کمبهود بودجهه،      تمحدودی

ه سهطح تمهایالت ذینفعهان    درصهدد دسهتیابی به   هها و ...،   پروژه

 خواهیم بود.

ANP  حالت پیشرفته تر و جامع ترAHP باشهد. زمانیکهه    می

در یک مسئله روابهط بهین معیارهها یهک طرفهه نبهوده و دارای       

 ANP. بازخورد باشد، تعاریف سلسله مراتبی کافی نخواهد بهود 

هها   مسائل را بر مبنای روابط بهین معیارهها و تعیهین مسهیر آن    

در مسئله ذکر شده نیز بها   [.3 کند  ای بررسی می بصورت شبکه

توجه به روابهط داخلهی موجهود بهین اههداف، اسهتفاده از روش       

ANP  .به عنوان نمونه، از کارآیی بیشتری برخوردار خواهد بود

وابسهتگی دوطرفهه    بین سود ذینفعان و رونق صنعت گردشگری

 سازی آنرا ندارد. توانایی مدل AHPوجود دارد که 
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idاههداف سهود ذینفعهان،     مربوط به ها به ترتیب در مدل فوق

صهنعت گردشهگری    رونهق محیط زیسهت و   حفظخطر سیالب، 

به کمک تکنیک گروه اسمی، نظرات خبرگان در قالب  باشد. می

گیری استخراج شده و بها اسهتفاده از روش    های تصمیم ماتریس

ANP ( وزن اهدافiPبه ترتیب برابهر:  ها )62/6، 97/6، 45/6 

 به دست آمده است. 90/6و 

رای دو محدودیت فنهی نیهز   عالوه بر محدودیت بودجه، مدل دا

 9های  پروژه ناسازگارند، ثانیاً بین 9و  0های  باشد. اوالً پروژه می

 ملزم به انتخاب یکی از آنها هستیم. 0و 

 شود: اطالعات مطالعه موردی به صورت زیر ارائه می

jc 
4 ja 

3 ja 
2 ja 

1 ja  

4 5 9 9 4 
1x 

9 9 0 0 9 
2x 

4 0 0 9 3 
3x 

5 9 0 0 5 
4x 

9 0 6 9 5 
5x 

4 9 5 0 4 
6x 

10M  5 9 9 03 
iB 

، LINGOافهزار   توسهط نهرم   MILPدر پایان بها حهل مسهئله    

الزم به ذکر است بها تحلیهل    انتخاب شدند. 0و  3، 5های  پروژه

تهوان   می ،(iBسطوح تمایل مختلف )حساسیت مدل نسبت به 

 مشاهده کرد.   را یانتخابهای  پروژهتغییر در 
 
 

 . نتـایج 3

هههای مهندسههی بهها در نظههر گههرفتن   امههروزه، انتخههاب پههروژه

ای در  محههدودیت بودجههه و اهههداف متعههدد، نقههش گسههترده 

در ایههن مقالههه، بهها کنههد.  هههای کههالن ایفهها مههی گیههری تصههمیم

توانسههتیم  ،ANPبنههدی اهههداف بههه کمههک تکنیههک  اولویههت

مراتهب را   های ذاتی میان سطوح مختلف یک سلسهله  وابستگی

تر شدن مدل بهرداریم.   گامی در جهت واقعیدر نظر بگیریم و 

ای مهوردی مهرتبط بها     مطالعهدر قالب  پیشنهادی، مدل نهایتاً

 سازی ارائه شد. های سد انتخاب پروژه
 

 

 . مـراجع 4
 .0526 ؛انتشارات دانشگاه تهران ؛گیری با چندین هدف تصمیممهرگان، محمدرضا؛  [0 
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 مدل ترکیبی انتخاب آژانس تبلیغاتی بر اساس 

 (ELECTRE( و تسلّط تقریبی )FANPای فازی ) فرایند تحلیل شبکه

 nimaa.fazeli@gmail.com، مشهد  کارشناسی ارشد، مهندسی صنایع، موسسه آموزش عالی سجاد، دانشجوی **نیما فاضلی
 yaser_mohseni@yahoo.com، مشهد رشناسی ارشد، مهندسی صنایع، موسسه آموزش عالی سجاد، دانشجوی کا*یاسر محسنی

های متعددی در  را با چالش های تجاری بنگاهها و نیازهای مشتریان،  اشباع بازارها، تشدید رقابت، تغییر در سلیقه چکیده:

ه هایی که بتوانند از ابزار و امکانات در دسترس خود ب های بازرگانی و صنعتی مواجه کرده است. در این شرایط، شرکت فعالیت

 اشتباه هرگونه که شود می تبلیغات صرف بودجه هنگفتی ساله هریند. ها فائق آ توانند بر این چالش درستی استفاده کنند، می

 سنتی های دلـمآید. فراهم الزم اثربخشی آنکه بدون ،شد خواهد مالی منابع از زیادی مقادیر به تباهی منجر راه، این در

 را مختلف های رسانهی ها توانایی و کارشناسانه های قضاوت مترـک و بوده کمّی معیارهای بر مبتنی عمدتاً انهـرس انتخاب

های به کمک روش و کیفی-در شرایط وجود اهداف چندگانه کمّی که آنست بر سعی مقاله این در.دهد می قرار نظر مد

ه کار گرفته روش بتوسعه داده شود.  یمدل ،به انتخاب آژانس تبلیغاتی مناسب نسبت ،(MADMشاخصه )گیری چندتصمیم

(، اهمیت FANPای فازی ) شده در پژوهش جاری بدین صورت است که در وهله اول به کمک روش فرایند تحلیل شبکه

 0 ها با استفاده از روش تسلّط تقریبی نهایی گزینه  شود، و در مرحله دوم رتبه معیارها نسبت به تابع هدف مشخص می

(ELECTRE Iو به کمک اوزان به دست آمده از مرحله اول، تعیین می )  .شود 

 داشتی ارائه شده است.شیرآالت بهموردی در حوزه  ای مطالعهای نمایش توانمندی مدل پیشنهادی، بر

(، Advertisingتبلیغات )، ( I ELECTRE)  0(، تسلط تقریبیFANP) ای فازی  فرآیند تحلیل شبکه کلمات کلیدی:

 انتخاب

   مقدمه .1

برای یک بنگاه تجاری جستجو و ارزیابی کانون تبلیغـاتی تمـام   

آل بـه منظـور دسـتیابی بـه اسـتراتژی بازاریـابی        سرویس ایـده 

های تبلیغاتی مؤثر، ایجاد ارزش بـرای نـام    صحیح، اجرای برنامه

 [.7تجاری و میزان فروش، امری حیاتی است ]

معیـاره   چنـد گیـری   انتخاب آژانس تبلیغاتی یک مسأله تصـمیم 

(MCDM   است، چراکه مستلزم درنظر گرفتن تعـداد زیـادی )

باشـد. در ایـن راسـتا     فاکتور پیچیده به عنوان معیار ارزیابی می

هـا   تمام ارتباطات سیستمی متقابل بین معیارتکنیکی که بتواند 

[. فرایند تحلیل 06ها را لحاظ کند، مورد نیاز است ] و زیر معیار

ــه  روش  (ANPای ) شــبکه ــر پای ــدی اســت کــه ب نســبتاً جدی

های تصمیم دریافتی از کارشناسان  مقایسات زوجی بین ماتریس

توانـد بطـور سیسـتماتیک انـواع      و خبرگان استوار اسـت و مـی  

مختلف روابط متقابل بین اجزاء سلسـله مراتـب را لحـاظ کنـد     

گیـری   تکـنیک مفید دیگـر بـرای حـل مســائل تصـمیم      [.09]

ط تقریبــی یــا روش حـــنف و انتخــاب چندمعـــیاره روش تســلّ

( است که از مفهوم تسلّط به ELECTRE) ازگار با واقعیتسـ

ها به صـورت   کند. در این روش گزینه صورت ضمنی استفاده می

های مسلّط و ضـعیف شناسـایی    شوند و گزینه زوجی مقایسه می

 [.00شوند ] های ضعیف حنف می شده و سپس گزینه

ها به صورت ذاتی کیفی یا ذهنی بوده  معیاراز طرفی بسیاری از 

قطعـی و   گیرنده امکان تخصیص یک عـدد کمّـی    و برای تصمیم

باشـد. در پـژوهش    دشـوار مـی   مطلق، به عنوان ارزیـابی، کمـی   

ایـن   حل جاری از تئوری مجموعه فازی به عنوان رهیافتی برای

مشکل، استفاده شده است. مدل ترکیبی ارائه شـده بـه بررسـی    

ها بر اساس واقعیت پرداخته و همچنین حجـم   گزینه  کافانهموش

دهـد   محاسبات )مقایسات زوجی( را به مقدار زیادی کاهش مـی 

[05.] 

ــه ] ــدین مقال ــین  ی موضــوع در پیشــینه[ 2و  5، 0چن ــه تعی ب

اند، همچنین  های انتخاب آژانس تبلیغاتی مناسب پرداخته معیار

 منطقـی بـرای  نـدی  اند رو [ سعی داشته4و  5برخی محققین ]

انـتخاب آژانس مـعرفی کـنند، امّا مطالعات کـمی بـه بـررسـی 

 انـد. مطالعـات   های کمّی انتخاب آژانس تبلیغاتی پرداختـه  مدل

هایی در این  ای مـدل به کمک فرایند تحلیل شـبکه [0و  3، 9]

. در ادامه، مدل پیشنهادی در قالـب مطالعـه   اند زمینه ارائه کرده

ارائـه شـده، کـه شـامل      شیرآالت بهداشتیرتباط با موردی در ا

 باشد: مراحل زیر می
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تعیین معیارهای ارزیابی مناسـب بـه کمـک تکنیـک      .0
 گروه اسمی

تعیین اوزان مربوط به معیارها )زیر معیارها( نسبت به  .9
 FANPتابع هدف به کمک تکنیک 

هـا بـا اسـتفاده از تکنیـک      رتبه بنـدی نهـایی آژانـس    .5
ELECTRE I  به دست آمده از مرحله قبلو اوزان 

 
 

 مطالعه موردیارائه مدل در قالب  .9

ارائه شده به منظور انتخاب آژانس تبلیغاتی حـوزه   ترکیبی مدل

با نگاهی به پیشـینه موضـوع، معیارهـای    . Iشیرآالت بهداشتی: 

بـا  کارشـناس   4گروهی متشکل از مدنظر مشخص و در اختیار 

تکنیک گـروه اسـمی   قرار گرفت. به کمک های مختلف  تخصص

خـا،،   بـا توجـه بـه صـنعت و بـازار هـدف       ،معیارهای ارزیابی

در ایــن راســتا بــرای محاســبه اوزان نســبی و مشــخص شــدند. 

[ اسـتفاده شـده اسـت.      5های شفاهی از مقیاس فـازی ]  قضاوت

II.  با استفاده از تکنیکFANP، را نسـبت بـه    اهمیت معیارها

به عنوان تعمیمی  که بدین صورت کنیم. تابع هدف مشخص می

ای  تحلیل توسعه"خروجی روش تعیین اوزان فازی  ،FAHPاز 

و ماتریس وابستگی داخلی معیارها را با یکـدیگر ضـرب   " چانگ

آید )بین زیر معیارهـا   اوزان نهایی معیارها به دست می ،کنیم می

دو مرحلـه   طی اینوابستگی وجود ندارد(. محاسبات انجام شده 

 شود. ر ارائه میدر قالب جدول زی
اوزان  زیر معیار معیار

 محلی
اوزان 
 نهایی

ریزی  توانایی برنامه
         استراتژیک 

(SP) (955/6) 

 36/6 040/6 (SP1تحقیقات بازار یابی )
 90/6 675/6 (SP2ریزی کلی ) برنامه

 94/6 605/6 (SP3درک تجاری )
 توانایی رسانه

(MA) (075/6) 
 ای ریزی رسانه برنامه
(MA1) 

05/6 099/6 

 59/6 635/6 (MA2خرید فضا )
 (CRخالقیت)

(993/6) 
 59/6 679/6 (CR1های نو ) ایده

افتخارات و جوایز دریافتی 
(CR2) 

05/6 034/6 

دهی  سطح خدمت
(SL) (047/6) 

 3/6 674/6 (SL1دامنه خدمات )
سطح تخصص کارکنان 

(SL2) 
3/6 674/6 

 (COهزینه )
(004/6) 

-   0 004/6 

III بــا بــه کــار گیــری تکنیــک .ELECTRE I  بــه بررســی

پردازیم، یعنی به کمک  میها بر اساس واقعیت  گزینه   موشکافانه

هـا را   ها و تبادالت بـین آن  توانیم روابط بین گزینه این روش می

سات زوجی( را و همچنین حجم محاسبات )مقای در نظر بگیریم

بـه عنـوان گـام نهـایی، در      [.05] دهیممقدار زیادی کاهش به 

و اوزان  ELECTRE Iپــژوهش جــاری بــا اســتفاده از روش 

شود.  گزینه نامزد، گزینه نهایی انتخاب می 5از بین  مرحله قبل،

هـا بـه صـورت زیـر      طی محاسبات انجـام گرفتـه، رتبـه گزینـه    

 باشد. می

                       
 

 

 . نتـایج 3

یـد بـه منظـور ارزیـابی آژانـس      در پژوهش جـاری مـدلی جد  

تبلیغاتی ارائـه شـده اسـت. نقطـه قـّوت پـژوهش نسـبت بـه         

ها و درنظر گـرفتن   مطالعات پیشین، بررسی واقع بینانه گزینه

باشــد  مــی ELECTREتبــادالت بینشــان بــه کمــک روش 

ای مـوردی در حـوزه شـیرآالت بهداشـتی،      طی مطالعه[. 05]

مـدل پیشـنهادی،   نحوه انتخاب آژانـس تبلیغـاتی بـه کمـک     

، با توجه به این که 4و  5های  مطرح شد. که نهایتاً بین گزینه

هزینـه  "بیشتر ولـی در عـو     5گزینه  "(CR2افتخارات )"

(CO)"  هایش به مراتـب کمتـر از    با توجه به ویژگی 4گزینه

 به عنوان گزینه نهایی انتخاب شد. 4بود، گزینه  5گزینه 
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Abstract: Determining the appropriate terminals is effective as the main gateway to local, national and 

international transportation network for economic performance, traffic safety and reduction of enviromental 

pollution. The objective of the intermodal terminal location problem is to determine which of a set of candidate 

terminal locations to use and how to route the supply and demand of a set of customers(by intermodally or 

directly). In this paper, a bi-objective model is developed, minimizing both the transportation cost and the cost 

associated with all opend terminals. A genetic algorithm is developed to solve this model. This algorithm 

determines the allowed calculation time and can be used to improve the quality of the pareto set approximation.  

Keywords: Location, Intermodal Terminal, Genetic Algorithm, Bi-Objective Optimization. 

1.  INTRODUCTION 

Multimodal transportation is defined as the movement 

demands by at least  two different modes (ships, barges, 

trains, trucks) of transport [2]. Intermodal is a particular 

type of multimodal transportation, where goods shipped  

by different modes of transport, use the same transport 

unit throughout their transportation. Intermodal 

transportation  is one of the most promising solutions to 

reduce greenhouse gasses in the European Union [2]. In 

industry, modal choices based on economical criteria such 

as cost, flexibility and service level. The best example of 

intermodal  transportation is a transportation network of 

containers. An intermodal freight terminal is defined as a 

location equipped for transshipment of intermodal 

transport unites between modes [3]. The decision where to 

locate  terminals is dependent on many criteria, for 

example, terminal operators, freight operators, local 

communities, investors and policy makers. Bontenkoning 

et al. [6] state that intermodal research is emerging and 

could be a research field in its own right. Their paper 

along with provide extensive reviews of literature in the 

area of intermodal terminals. The intermodal terminal 

location problem is formulated  by mathematical model of 

Arnold et al [3]. Andrea et al. introduced a paper as a 

simulation tool for combined rail road transport in 

intermodal terminals [1]. Sorenson et. al used efficient 

algorithm to solve a uni-objective of intermodal terminal 

location problem, such as GRASP and ABHC [3].  In this 

paper , a set of candidate terminal  locations and a set of 

customers( pairs of origin/ destination ) are given and the 

intermodal  terminal location problem is modeled.  In this 

model two decisions  which of the set of candidate 

terminals to open and  how to ship each of the individual 

demands through the network be taken. This can be done 

in a unimodally, i.e.,directly from the origin to the 

destination customer, origin intermodal way, by 

transporting it from the origin customer to a terminal, then 

to a terminal closer to the destination customer and finally 

to the destination customer it self. In section 2 we 

represent  the bi-objective model for the  terminal location 

problem. In section 3 a genetic algorithm is developed  to 

solve it and the resulting set of non-dominated solutions 

see in section 4 and in section 5 the result is indicated. 

2.  A BI-OBJECTIVE MODEL 

Let I be the set of all origin/destination and  K the set of 

all candidate terminal locations in the network. For any 

terminal Location, k,     is the cost of opening  a terminal  

and     is the capacity of terminal k. The quantity of 

demands  
  

 be transported from a customer i(origion  

customer) to a customer j( destination customer). A 

decision variable      represents  the  fraction  of  the 

demand   
  

 transported unimodally  whereas the set of  

variables     
  relate to the fraction of  the demand   

  
 

shipped  intermodally using terminals      . The 

variable     
   is  the unit cost of transporting  demand  

between i and j through terminals k and  m  and      is the 

unit cost of transporting demand directly  from i to j 

without any  use of terminal.  The values of decision  

variable  
 
  which is equal to 1 when terminal k is open 

and equal to 0 otherwise.  
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The first objective minimize the total transportation 

cost(intermodally and directly) and the second objective 

minimize the location cost of  intermodal terminal. The 

first and second constraint shows  in order to 

transportation of goods, the terminal should be opened.  

The third constraint guarantee  the total demands  

customer  should be transported. The forth constraint 

indicate  amount of transported goods must be less than 

capacity of terminal and the last one shows the statues of 

variables. 

 In multi-objective optimization problems, the notation              

of  optimality has to replace by notation of  dominance. A  

solution is dominate another  solution if it scores at least 

as well on all objective functions  and better on at least 

one. The bi-objective intermodal terminal location  model     

have a set  called the pareto set of non-dominated 

solutions. The projection of the pareto set in the objective 

function space is called the pareto front. 

3.  A GENETIC ALGORITHM 

Genetic algorithm is a metaheuristic algorithm  that begin 

by randomly generating an initial set, or population of n 

solutions. Each solution is evaluated according to a fitness 

function. From this population, a subset of parent solution 

is selected; this is done either randomly or by 

incorporating the fitness function. Parents are then 

combined using a crossover operation to create offspring 

that will from the next generation of solutions. This 

offspring may experience some random changes or 

mutations that introduce diversity into the  population. 

This process is repeated until some stopping criteria is 

met.  

Determining the complete pareto set and its pareto front , 

is NP hard for most realistic optimization problems. So 

metaheuristics algorithm, such as, genetic algorithm used 

to approximate the pareto set. This algorithm is based on 

the uni-objective genetic algorithm [4]. 

The search space is the space of all possible solutions that 

can be visited during the search. for instance, in intermoda

l terminal location problem, the search space could simply

 be the set of feasible solutions to the problem, where each

 point in the search space corresponding to 

a vector with m-component that m is a 

number of terminals. Each component of this vector indic

ate a state(open or close) of terminal its corresponding. 

For example if  we have 4 terminals, one solution is by 

forms of  (1 0 0 1). That is indicated terminal 1,4 are 

opened and terminal 2,3 are closed. We solve the model of 

represented in section 2 by genetic algorithm. The result 

of this algorithm  indicated in section  

combined using a crossover operation to create offspring 

that will from the next generation of solutions. This 

offspring may experience some random changes or 

mutations that introduce diversity into the  population. 

This process is repeated until some stopping criteria is 

met. 

4.  CONCLUSION 

We solve the intermodal terminal location problem by 

genetic algorithm for  a number of customers(C) and 

candidate locations(L) in 100 iteration. The parameter is 

randomly. More detail is expressed in Oral presentation. 
 

Customer and  

Location 

Transportation cost Location Cost 

30 C, 30L 1.22     3.2     

50 C, 50L 2.87     1.1     

100C, 100L 1.3      3.8     
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�توان نمای توزیع از استفاده با چند�متغیره واریانس آنالیز

aliiyaghoobi@yahoo.com شاهرود، اه دانش ارشد، کارشناس دانشجوی ،* جناسم یعقوب عل

شاهرود، اه دانش آمار، گروه علم هیات عضو ، آرش محمد

مدل�بندی برای چندمتغیره -توان نمای توزیع پایه بر چندمتغیره، داده�های برای استاندارد آماری روش�های بیشتر یده:: چ
نرمال توزیع از �تر باری یا پهن�تر دم�های که توزیع�های آن برای خصوص به �باشد، م چند�متغیره تصادف پدیده�های

�یابیم. م را همزمان اطمینان� فواصل و یافته را توزیع این پارامترهای برآورد مقاله این در دارند.
ین میان برابری آزمون همزمان، اطمینان فاصله ، -توان نمای کلیدی:توزیع کلمات

برآورد منظور به داشته�باشیم. (١) توزیع از n حجم به
و اندرسن٢ ١ قضیه از استفاده با Σ و µ پارامتر�های
در که یافته را y

p
٢ g(y) ماکزیمم باید اران(١٩٨۶) هم

صورت این

µ̂ = µ̃ Σ̂ =
p

yg
Σ̃

ماتریس و ین میان بردار برآورد Σ̃ و µ̃ آن در که
g(y) = و -متغیره p نرمال توزیع در کوواریانس واریانس

به توجه با بنابراین �باشند. م exp(− ١
٢y

β)

dy
p
٢ g(y)

dy
=

١
٢
y

p
٢ exp(−١

٢
yβ)[p− βyβ ] = ٠

لذا argmax
y

y
p
٢ g(y) = ( pβ )

١
β گرفت نتیجه �توان م

از عبارتند ML برآورد

µ̂ = µ̃ Σ̂ =
(n− ١)p

n
(
β

p
)

١
β S

�باشد. م S = ١
n−١

∑n
i=١(xi − x̄)(xi − x̄)′ آن در که

مقدمه

آنالیزواریانس اساس و پایه چندمتغیره نرمال توزیع
توزیع از گوناگون کالس�های اما �باشد، م چندمتغیره
چندمتغیره توزیع جای به عمل در �توانند م چند�متغیره
- نمای توزیع از مقاله این در شوند. استفاده نرمال
چندمتغیره -توان نمای توزیع �کنیم. م استفاده توان
بررس مورد (١٩٨۶) اران هم و گومز١ توسط هم�چنین

با است برابر آن ال چ تابع که است. گرفته قرار

f(x, µ,Σ, β) = k|Σ|− ١
٢ exp{−١

٢
[(x−µ)′|Σ|−١(x−µ)]β}

(١)
ما بنابراین �باشد، م k =

pγ( p
٢ )

π
p
٢ γ(١+ p

٢β )٢١+
p
٢β

آن در که

�کنیم. م بحث آن خصوصیات و توزیع این درباره�ی

پارامترها برآورد

از استفاده با را Σ و µ پارامترهای برآورد قسمت این در
تصادف نمونه که وقت (ML)ماکزیمم درستنمای روش

١Gomez
٢Anderson

١
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B̂zi =
١
ni

ni∑
j=١

(xij − µ̂i)(xij − µ̂i)
′

(xij − µ̂i)′Σ̂−١(xij − µ̂i)

نتایج

انجام برای چندمتغیره -توان نمای توزیع از مقاله این در
�های ویژگ و است، شده استفاده چند�متغیره استباط
درستنمای برآورد مورد در و معرف را توزیع این گوناگون

برای توزیع این ویژگ همچنین پارامترها، ماکزیمم
اطمینان�های فاصله ساختار و چندمتغیره �تحلیل و تجزیه

کردیم. بحث همزمان

مراجع

واریانس آنالیز م.، ، آرش و ع. ، جناسم یعقوب [١]
دوازدهمین کاتز، نوع توزیع از استفاده با چندمتغیره

.١٣٩٢ کرمانشاه، آمار، کنفرانس

• [2] Plungpongpun, K., Naik, N. D.,” Multivariate

analysis of aariance Using a Kotze type distribu-

tion”,proceeding of the World congress on Engi-

neering, vol. II,London, U. K. WCE 2008.

• [3] Gomez, E. Gomez-Villagas,M. A. and Marin,

J. M., ”A multivariate Generalization of the

Power exponential family of distributions,” Com-

munications in Statistics-theory and methods,

27(3)589-600. 1998.

• [4] Anderson, T. W., Fang, K. T. and Hsu, H.

Maximum-Likelihood estimates and Likelihood-

ratio criteria for multivariate elliptically con-

troured distributions, the Canadian, J. Statist, 14,

55-59. 1986

ین میان بردار�های برابری آزمون

niتای تصادف نمونه ی Xi١, Xi٢, ..., Xini فرضکنید
i = ،Σi و µi پارامترهای با (١) توزیع دارای جامعه از
H٠ : µ١ = µ٢ = · · · = µg فرضیه آزمون باشد. ١, · · · , g
نظر در را باشد Σ١ = Σ٢ = · · · = Σg = Σ که وقت
H٠ ،H٠ برای درستنمای نسبت آزمون بنابراین یرید. ب
ی C که باشد، λ = L(µ̃,Σ̃)

L(µ̂,Σ̂)
< C اگر �کند م رد را

تابع ماکسیمم L(µ̂, Σ̂) و L(µ̃, Σ̃) مناسب، بحران مقدار
�باشند. م H١ و H٠ تحت درستنمای

همزمان اطمینان�های فاصله

همزمان اطمینان�های فاصله ساختن برای مناسب راه ی
بونفرون روش از استفاده عالقه، مورد پارامترهای برای

است. (٢٠٠٨) ٣ نای و پان �پون پالن در شده تعریف
تصادف نمونه ی Xi١, Xi٢, ..., Xini کنید فرض حال

و µi پارامترهای با (١) توزیع دارای جامعه از niتای

مختلف جامعه g برای نمونه و باشد. i = ١, · · · , g ،Σi

Σ١ = Σ٢ = · · · = کنید فرض همچنین باشد، مستقل
و جناسم یعقوب ١ قضیه به توجه با بنابراین، .Σg = Σ

ترکیب m برای بونفرون اطمینان فاصله ،(١٣٩٢) آرش
با است برابر شده داده l < l′ = ١, ..., g ،µl−µl′ از خط

a′k(µl−µl′)±Z α
٢m

√
a′k(

١
nl

ˆtaul +
١
nl′

τ̂l′)ak, k = ٢, · · · ,m

قسمت Z α
٢m

و هستند معلوم و ثابت بردارهای ak که
τ̂i = و استاندارد نرمال توزیع از ١)١٠٠ − α) باالی

و �باشند. م Σ̂
١
٢ Â−١

zi B̂ziÂ
−١
zi Σ̂

١
٢

Âzi =
١
ni

ni∑
j=١

١√
(xij − µ̂i)′Σ̂−١(xij − µ̂i)

[Σ̂− (xij − µ̂i)(xij − µ̂i)
′

(xij − µ̂i)′Σ̂−١(xij − µ̂i)
].

٣Plungpongpun and Naik

٢
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 مدلی برای مساله برش با رویکرد برنامه ریزی آرمانی پیشنهاد

  amiri@atu.ac.ir ،عالمه طباطبائيدانشگاه دانشکده مدیریت، عضو هیأت علمي  ،قصود امیریم

 hashemi@atu.ac.ir، دوره دکتری رشته مدیریت گرایش تحقیق در عملیات، دانشگاه عالمه طباطبائي، *نیما فخیم هاشمي
hashemi.ise@gmail.com  

یکي از انواع مسائل شناخته شده در عرصه دانش تحقیق در عملیات، مساله برش است. در این مقاله به مساله برش در  چکیده:

، و جهت برآوردن تقاضاها، از است سفارشي با انواع طول ها دریافت گردیدهفرض شده حالت یک بعدی پرداخته شده است. 

و  هاشامل برآوردن تمامي تقاضا ها . هدفمي گرددی مورد نیاز، استفاده قطعات با سایز استاندارد جهت برش و تامین سایزها

همچنین کمینه کردن میزان ضایعات برش است. در این مقاله با توجه به فرضیات مساله، اهداف و محدودیت ها تعیین، و مدلي 

  .با رویکرد برنامه ریزی آرماني پیشنهاد گردیده است

  .آرماني، مساله برش یک بعدی، کمینه سازی ضایعات برش، مدل سازی برنامه ریزی آرمانيبرنامه ریزی  کلمات کلیدی:

                                                           

 *ارائه دهنده

 

  مقدمه .1

، اولرین برار توسر     (Cutting Stock Problem)مساله بررش  

تعریف شد و در حالت یک بعدی  (Kantorovich)کانتورو ویچ 

یا بیشتر در تعامل با کاربردهرای دنیرای حقیقري، در صرنای      و 

، پرودد مماننرد میلره هرای     مختلف از جمله شیشه، فیبر، کاغر  

. ]1و 2[قرار گرفت. و بررسي مورد مطالعه  فلزی(، چوب و غیره

 (دریرافتي  یتقاضرا قطعرات م انرواع  ترامین  در واق  مساله برش، 

در . ]3[به طوری که ضایعات حاصل از برش کمینه گردد ، است

پرداخته شده است و مدلي با رویکررد   این موضوعبه این نوشته 

پیشرنهاد  یرک بعردی   برنامه ریزی آرمراني بررای مسراله بررش     

 ه است.گردید

 

 یان مسالهب .2

ته بنردی بصرورت زیرر    بطور کلي سراختار مسرائل بررش و بسر    

مسائل برش شامل دو مجموعه از عناصرر بره    خالصه مي گردد،

 : ]4-7[ شرح زیر هستند

مجموعه ای از قطعرات برزر ، قطعرات اولیره     نخست،  -
(Stocks).که برش ها بر روی آنها صورت مي پ یرد ، 

، مرورد  (Pieces) ای از قطعرات کوچرک  مجموعه دوم،  -

 که در نتیجه برش قطعات بزر ، حاصل مي گردند. ،تقاضا
سرتم هرای   مسرائل مهرم در سی  از یکي  ،بعدی مساله برش یک

ابعراد قطعرات،   به . با توجه استشامل فرایندهای برش  تولیدیِ

مجموعه ای از الگوهای برش جهرت ترامین تقاضرای مشرتریان     

 . ]8[تعیین مي گردد 

 رنامه ریزی آرمانیب .3

 همکراران نخسرتین برار توسر  چرارنز و     برنامه ریرزی آرمراني   

(Charnes et al.) اسررتفاده شررد و در سررال  1155 در سررال

تعریررف  (Cooper)توسرر  چررارنز و کرروپر بررا ایررن نررام  1191

در مطررح   یکي از مردل هرای  برنامه ریزی آرماني  .]1و 11[شد

برنامه ریزی چند هدفه است. رویکردی است کره بره کمرک آن    

خطي، یعني یک هدفه بودن مي توان بر دو مشکل برنامه ریزی 

گردیرد. شرالوده برنامره ریرزی      و محدودیت های خشک، فرایق 

 : ]11و 12[ آرماني بر اساس سه مفهوم است

ر ظر که آرمان هرا از مقردار مرورد ن    یالف( انحراف ها: مقادیر   

کمترمیا بیشتر( تحقق یافته اند. که مي توانرد مطلروب یرا     ،خود

 نامطلوب باشد.

 : آرمان ها را در این رویکرد بهب( اولویت ها و وزن آرمان ها    

 سه روش مي توان اولویت بندی کرد:

  Ordinal rankingترتیبي  -

 Cardinal ranking اصلي  -

 ترکیبي از دو مورد باد -

مقیراس آرمران هرا ممکرن اسرت برا       یا : ابعاد پ( ابعاد اهداف   

یکدیگر متفاوت باشد. کره در ایرن حالرت بهتررین روش، رتبره      

 بندی ترتیبي خواهد بود. 

 ساختار مدل برنامه ریزی آرماني برگرفته از چهار بخش است: 

 متغیرهای تصمیم -

 محدودیت های سیستمي -

 محدودیت های آرماني -

 تاب  هدف -
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 2 

 

 . مدل پیشنهادی 4

مسرراله برررش یررک بعرردی  در ایررن مقالرره،  فرضرریات: الررف(   

(1DCSP) ،      مدنظر قرار گرفته است. یرک نروع قطعره برا سرایز

. موجود اسرت جهت برش  ی،محدودیت تعدادو بدون استاندارد 

همره قطعرات   "دایکهراف،  تخصیص از نوع سوم تقسریم بنردی   

، و مردل در شررای    ، اسرت "کوچک، بخشري از قطعرات برزر    

 .]13و 14[قطعي طرح شده است 

 :نمادگ اری ب(   

ilطول قطعات مورد تقاضا : 

iD هر یک از قطعات: میزان تقاضای 

Lطول قطعات استاندارد : 

ijaتعداد قطعات با طول : li  حاصل از برش الگوی j 

jx الگوی  تکرار: تعداد دفعاتj  


11 ,,, ssdd ii انحراف های مثبت و منفي از آرمان ها : 

که نیاز اسرت هرر    است حقیقت تعداد دفعاتيدر متغیر تصمیم، 

  .]15[برش استفاده شود تا تمام تقاضاها برآورده گردند  یالگو

مدل نهایي: از آنجا که تخصریص از نروع سروم دایکهراف     پ(    

فرض شده است، پس نخستین هردف در ایرن مسراله بررآوردن     

تمامي قطعات مورد تقاضا، و هدف بعدی کمینره کرردن میرزان    

نظر گرفتن  با درضایعات حاصل از برش ها فرض گردیده است. 

ارائره   خالصره و  مراتب بیان شده، مدل پیشنهادی بصورت زیرر 

 دیده است:گر

)()(min 121

  sPddPZ ii  

..ts  
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ijlaL                             j=1, 2, …, n 
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0,,,, 11  ssddx iij  

شایان ذکر است مقدار

1s       برا توجره بره محردودیت سیسرتمي

 تعریف شده، صفر خواهد شد.

 

 

 

 

 جمع بندی.  5

جهت مسراله  مدلي با رویکرد برنامه ریزی آرماني در این نوشته 

 آرمران ارائه گردید. همان گونه که مشاهده شد، برش یک بعدی 

بعردی کمینره کرردن     آرمران نخست برآوردن تمامي تقاضاها، و 

میزان ضرایعات بررش در نظرر گرفتره شرد. نخسرتین گرروه از        

گرروه  و محدودیت ها، محدودیت های سیستمي مدل هسرتند،  

رماني هستند، که به آت های یمحدود ،دوم و سوم محدودیت ها

 . ضایعات برش تعریف شده اندو ترتیب برای تقاضاها، 
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Optimal control for two models in cancer treatment

K. Talaie∗, M. Sc. student, birjand University, talaie.kazem@birjand.ac.ir
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Abstract: A mathematical model is presented that describe growth of the tumor cells. Two models con-
sidered here are: 1) Immune-Tumor growth model. 2) Immune-Tumor-Drug model.
Immune-Tumor-Drug is a modified version of Immune-Tumor model which incorporate the effect of drug
administeration that kills both tumor and immune cells at different rates. We have set up an optimal control
problem relative to the model so as to minimize the chemotherapeutic drug administration. many useful
works have been done on models including tumor cells and immune cells but thay have concidered one im-
mune component. We have considered two immune components namely, helper T-cells and active CTL cells.
Keywords: optimal control, tumor cells, active CTL cells, helper T-cells, chemotherapeutic drug

1 INTRODUCTION

cancer is one of the greatest killer diseases in the
world. Cancer is caused due to unnatural growth
of malignant cells which forms tumor. The malig-
nant cells that causes tumor also effects the nor-
mal and immune cell of human body. many use-
ful works have been done on models [4, 7, 8] but
thay have concidered one immune component. In
this paper, We have considered two immune com-
ponents namely, helper T-cells and active CTL cells
for models. The mathematical model includes the
growth of helper T-cells, active CTL cells, tumor
cells and chemotherapeutic drug. Here we used a
quadratic control [5, 6] by chemotherapy drug as
control to minimize the chemotherapeutic drug ad-
ministration.

2 MAIN RESULTS

Let T (t), IH(t), IR(t) denote the numbers of tumor
cells, active CTL cells and helper T-cells respec-
tively. The model parameters are described as
follows:
r1, r2 : per capita growth rates of tumor cells and
helper T-cells respectively;
p1, p2 : reciprocal carrying capacities for tumor
cells and helper T-cells respectively;
α1, α2 : rate of loss of tumor cells due to encounter
with the active CTL cells and rate of loss of active
CTL cells due to encounter with the tumor cells,
respectively;

β : rate of conversion of helper T-cells to active
CTL cells;
d : per capita decay rate of active CTL cells.

Hence the model equation for immune-tumor cell
growth represented as:

dT

dt
= r1T (1− p1T )− α1TIH

dIH
dt

= βIHIR − α2TIH − dIH (1)

dIR
dt

= r2IR(1− p2IR)− βIHIR

now the effect of drug is added to formulate a
new mathematical model. Let u(t) is the amount
of drug administered at time t. since the kill rate of
immune cells and tumor cells by drug are different.
Let β1 be the kill rate for tumor cells, β2 be the kill
rate for active CTL cells and β3 be the kill rate for
helper T-cells. Thus Immune-Tumor-Drug model
equation is described as:

dT

dt
= r1T (1− p1T )− α1TIH − β1u(t)

dIH
dt

= βIHIR − α2TIH − dIH − β2u(t) (2)

dIR
dt

= r2IR(1− P2IR)− βIHIR − β3u(t)

We will use u(t) as a control to minimizing drug
administered. Therefore, The objective functional
[1, 2] is defined as follow:

J(u(t)) =
∫ tf
0
(B1T + 1

2B2u
2)dt

where B1, B2 are the weights of number of can-
cer cells and harmful effects of drug on body re-
spectively. Here the functional given in should be

∗Corresponding Author
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minimized. So, we seek an optimal control u∗ such
that

J(u∗) = min{J(u) : u ∈ U}

where U = {u : u is measurable} is the admissible
control set.

with [3] substantiate that there exists an optimal
control for (2) . In order to derive the necessary
conditions for the optimal control, Pontryagins
Maximum Principle is invoked. The Hamiltonian
is defined as follows:

H = (B1T + 1
2B2u

2)+λ1[r1T (1− p1T )−α1TIH −
β1u(t)] + λ2[βIHIR − α2TIH − dIH − β2u(t)] +
λ3[r2IR(1− p2IR)− βIHIR − β3u(t)].

where λi(t), i = 1, 2, 3 are the adjoint functions
to be determined suitably. The form of the adjoint
equations and transversality conditions are stan-
dard results from Pontryagins Maximum Principle
[3]. The adjoint system can be obtained as follows:

dλ1

dt = −(∂H∂T )

= (2r1p1T + α1IH − r1)λ1 + α2IHλ2 −B1

dλ2

dt = −( ∂H
∂IH

)

= (α2T − βIR + d)λ2 + λ1α1T + λ3βIR

dλ3

dt = −( ∂H
∂IH

)

= (2r2p2IR + βIH − r2)λ3 − λ2βIH

The transversality conditions are

λi(tf ) = 0, for i = 1, 2, 3

By the optimality condition, we have

∂H
∂u = B2u− λ3β3 − λ2β2 − λ1β1 = 0

⇒ u∗(t) = λ1β1+λ2β2+λ3β3

B2
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Abstract 
One of the main concepts in DEA is congestion and the economic concept of congestion is highly visible in 

most of issues. This research introduces a new concept of congestion is highly visible in most of issues. 

Also this study introduces a new concept of congestion to investigate optimistic and pessimistic congestion. 

Optimistic congestion is clarifies a condition in which under investigation DMUs create the optimum 

output by taking the minimum input and this is vice versa  for the pessimistic condition.  

Keywords: Fuzzy Data envelopment analysis, Congestion, optimistic and pessimistic congestion.  

1.  INTRODUCTION 
The concept of congestion , as studied in economics, refer to a 

condition in which the fall in one of the inputs leads to the rise 

in at least one of the  outputs without worsening other items. 

Fare and Svensson's article originated studies in this field in 

1980 [1]. Later in 1983 this concept were used  by Fare and 

Grosskopf [2] and later in 1985 by Fare et al. in the form of the 

models which are now known as DEA practically [3]. In the 

classical models it is assume that the data of all in institutes and 

organizations are completely crisp and precise [4], [5]. 
 

2.  PROPOSED MODEL 
The proposed model supposes we have 'n' DMUs with 'm' 

inputs and’s’ outputs and triangular fuzzy numbers in fuzzy 

conditions are as follows: 

( , , ) , ( , , )
l m u l m u

ij ij ij ij rj rj rj rj
x x x x y y y y 

 
The following models are used in order to evaluate optimum 

congestion: 
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c
is  is the amount of congestion and 

*  is the amount of 

congestion and also 
* is the optimum value for BCC Output 

oriented models. 
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Model(3) can be solved  two stages ,which in first stage 

based on BCC output oriented model, the amount of 

efficiency will obtain in model(4): 

1

1

1
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Using α- cut approach model (4) will change in to model 

(5) and then model (6): 
max

. :s t


 

78-1-4799-1228-5/13/$31.00 ©2013 IEEE. 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

526

mailto:alinezhad_ir@yahoo.com
mailto:m_yazdani@qiau.ac.ir


 
 

 2 

 

1

1

1

( (1 ) , (1 ) )

( (1 ) , (1 ) ), 1,2,...,

( (1 ) , (1 ) )

( (1 ) , (1 ) ), 1,2,...,

1, 0, 1,2,..., ,







    

    

    

    

  







n
m l m u

j ij ij ij ij

j

m l m u

io io io io

n
m l m u

j rj rj rj rj

j

m l m u

ro ro ro ro

n

j j

j

x x x x

x x x x i m

y y y y

y y y y r s

i m

    

   

    

    

  1,2,..., , 1, 2,..., r s j n

 

1

1

1

max

. : [ , ] [ , ], 1, 2,...,

[ , ] [ , ] , 1, 2,...,

1 , 0 , 1, 2,...,

n

j ij ij io io

j
n

j rj rj ro ro

j
n

j j

j

s t x x x x i m

y y y y r s

j n





 

 







 

 

  







 In the model (8), the value of optimistic congestion: 
oc

is  

is achieving by calculating upper bound efficiency Also 
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Next the value of optimistic congestion is measured 

based on model (8): 
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In a completely similar way and by regarding the lower 

bound of efficiency in model (9), pessimistic congestion is 

measured based on model (10): 
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3.  NUMERAL EXAMPLE 
For 10 DMUs with 2 fuzzy inputs and 2 fuzzy outputs (table1), 

the results for α=0.2 is presented in  

TABLE1 

 FUZZY INPUTS AND OUTPUTS 

O2 O1 I2 I1  
(409,411,416) (35.5,38,41) (29,30,32) (6,7,8) DMU1 

(478,480,484) (39,40,43) (33,35,36.5) (5.5,6,6.5) DMU2 

(297,299,301) (32,35,38) (43,45,48) (7.5,9,10.5) DMU3 

(347,352,360) (28,31,31) (37.5,39,42) (7,8,10) DMU4 

(4.6,411,415) (33,35,38) (43,44,45) (9,11,12) DMU5 

(282,286,289) (36,38,40) (53,55,57.5) (10,10,10) DMU6 

(396,400,405) (34.5,36,38) (107,110,113) (10,12,14) DMU7 

(387,393,402) (37,41,46) (95,100,101) (9,13,16) DMU8 

(400,404,406) (24,27,28) (120,125,131) (12,14,15) DMU9 

(470,470,470) (48,50,51) (35,38,39) (5,8,10) DMU10 
 

TABLE 2  

THE RESULT OF OPTIMISTIC AND PESSIMISTIC CONGESTION 

Pessimistic Optimistic  

2

pcs 
1

pcs 
*L 2

ocs 
1

ocs 
*U .20 =α 

0 1.6 1.17 - - - DMU1 

0 0.45 1.2 - - - DMU2 

10.32 4.5 1.57 6.06 0 1.15 DMU3 

1.7 3.7 1.75 0.95 0 1.34 DMU4 

5.38 5.94 1.5 0.07 0.63 1.14 DMU5 

20.28 4.3 1.39 14.33 5.37 1.22 DMU6 

73.4 7.7 1.44 69.6 1.82 1.17 DMU7 

62.3 9.6 1.33 56.16 0.14 1.07 DMU8 

87.8 8.7 1.88 83.6 4.53 1.17 DMU9 

0.66 3.83 1.04 - - - DMU10 
 

 

 

 

 

4.  CONCLUSION AND FURTHER SUGGESTION 
   In this article we studied the value of congestion in FDEA. 

Using upper and lower bound for inputs and outputs we 

calculate congestion in optimistic and pessimistic congestion. 

 For further research suggestion, this proposed method can be 

applied with stochastic inputs and outputs or grey numbers to 

calculate congestion in optimistic and pessimistic conditions.  
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 مرکز همبند روی گراف هبی بلوکی بب رئوس ممنوع- pمسئله 
 n_ pileh@sut.ac.ir تجزیش، ، داًشگبُ صٌؼتی سٌْذ،گزٍُ ریبضی كبرثزدی، داًشجَی كبرشٌبسی ارشذ  *ًؼوت پیلِ

 baroughi@sut.ac.ir فْیوِ ثبرٍقی، ػضَ ّیأت ػلوی گزٍُ ریبضی كبرثزدی، داًشگبُ صٌؼتی سٌْذ، تجزیش، 

 alizadeh@sut.ac.ir ،  تجزیش،صٌؼتی سٌْذ داًشگبُثْزٍس ػلی سادُ، ػضَ ّیأت ػلوی گزٍُ ریبضی كبرثزدی، 

t ثلَک،t رٍی گزاف ّبی ثلَكی ثب دقیقب هزكش ّوجٌذ-p هقبلِ اثتذا ًشبى هی دّین كِ هسئلِدر ایي :چکیده 1 صحیح ٍ 

NP-  سخت است ٍقتی كِ ثبسای ّز رأسv ،w (v ) 1   w (v ) 1,2 ثبسای ّز یبل ٍ e، l ( e ) 1 ,2  

 l ( e ) 1 .ِای ثزای حل هسئل ِ  رٍی گزاف ّبی هزكش ّوجٌذ-pدر اداهِ یک الگَریتن تزكیجیبتی ثب سهبى اجزای چٌذ  جول

 هزكش ّوجٌذ رٍی گزاف ّبی ثلَكی -pدر پبیبى هسئلِ . ثلَكی ثب ٍسى ّبی رأسی ٍاحذ ٍ طَل ّبی یبلی ٍاحذ پیشٌْبد هی شَد

ِ ای ارائِ هی گزدد ثب رئَس هوٌَع در ًظز  . گزفتِ هی شَد ٍ الگَریتوی ثب سهبى اجزای چٌذ جول

 .سخت- NPهزكش ّوجٌذ، گزاف ّبی ثلَكی، -p:کلمبت کلیدی

                                                           

ارائو دىنده*  

 و بیبن مسئله مقدمه. ١

 یک گزاف ّوجٌذ، ثذٍى جْت ٍ سبدُ ثب G(V,E)فزض كٌیذ

، یک تبثغ ٍسى Eیبلی- m، هجوَػVِرأسی- nهجوَػِ

 w: V یک تبثغ طَل ٍ  El: دادُ شذُ ثبشذ  .

 p ّذف تؼییي هکبى ثْیٌِهزكش كالسیک،- pلذا در هسئلِ

 است ثطَریکِ  Gسزٍیس دٌّذُ هتوبیش رٍی رئَس گزاف 

ثیشتزیي فبصلِ ٍسى دار ّز رأس تب ًشدیک تزیي سزٍیس دٌّذُ 

-   سزٍیسpاگز سیزگزاف تَلیذ شذُ تَسط. [1]هیٌیون گزدد 

هزكش ّوجٌذ - pدٌّذُ ّوجٌذ ثبشذ، آًگبُ هسئلِ را یک هسئلِ

 رٍی درخت ّب ثب CpCهسئلِ. [3]گَیٌذ  (CpCهسئلِ)

)Oٍسى ّبی رأسی ٍاحذ در سهبى n در . [2]قبثل حل است  (

 رٍی ثزخی گزاف ّبی ثلَكی هَرد CpCایي هقبلِ هسئلِ

هطبلؼِ قزار هی گیزد ٍ الگَریتن ّبی تزكیجیبتی ثب سهبى اجزای 

ِ ای ثزای حل آًْب ارائِ هی شَد . چٌذ جول

 

٢.NP- سختی مسئلهCpC  روی گراف هبی بلوکی

 خبص

 هجوَػِ غبلت ثِ هسئلِ تصوین- kثب كبّش هسئلِ تصوین

CpCرٍی گزاف ّبی ثلَكی ثب  tِثلَک هی تَاى ًشبى داد ك ٪ 

 t ثب دقیقبG رٍی گزاف ّبی ثلَكیCpCهسئلِ. ١قضیه 

tثلَک، 1صحیح ٍقتی كِ ثبسای ّز رأس ٍ v،w (v ) 1  

  w (v ) 1,2ثبسای ّز یبل ٍ e ، l ( e ) 1,2 

 l ( e ) 1ِیک هسئل NP -سخت است. 

 روی گراف هبی بلوکی بب وزن  هبی رأسی CpCمسئله. ٣

واحد و طول هبی یبلی واحد 

 یک گزاف ثلَكی غیز ٍسى دار ثبشذ G(V,E)فزض كٌیذ. ١لم 

vیؼٌی ثبسای ّز رأس V ،w (v ) 1 ثبسای ّز یبل ٍ 

e E،l ( e ) 1 .ّوچٌیي فزض كٌیذr رأسی هیبًی اس 

Sهسیز قطزی * *P ( u ,v  ثبشذ، در ایٌصَرت ثبیذ یک (

CpCثْیي اس G شبهل رأسrٍجَد داشتِ ثبشذ   .

Sالسم ثذكز است كِ * *P ( u ,v  را یک هسیز قطزی گَیٌذ (

 اس طَل v* ثِ رأسu*ّزگبُ طَل كَتبّتزیي هسیز اس رأس

 ثشرگتز uٍ vكَتبّتزیي هسیز ثیي ّز دٍ رأس دلخَاُ هبًٌذ

 را ثؼٌَاى  ١ اشبرُ شذُ در لن rحبل رأس. یب هسبٍی ثبشذ

 را در Gگزاف.  در ًظز ثگیزیذGریشِ گزاف ثلَكی دادُ شذُ

rریشِ دار كٌیذ ٍ آى را G( r  ثٌبهیذ ٍ  ثزای ّز رأس غیز (

)G اسuریشِ r ) هقبدیز( u )ٍ ( r ) را ثصَرت سیز 

٪ تؼزیف كٌیذ

 ( r ) max ( v ) : v chi( r )   

chiكِ درآى ( r .  استr هجوَػِ فزسًذاى رأس(

) یک رأس ثزگ ثبشذ، آًگبuُاگز u ) 1  در غیز ایي ،

صَرت 

 (u ) max ( v ) : v chi(u ) 1.    

 

فزض كٌیذ. ٢لم  1 pQ q ,...,qِیک هجوَػ p - رأسی

 ثبشذ ثطَریکGِاس
1 p

( ),..., ( )q q  ًخستیيp َػض 

ثشرگ هجوَػِ ( ) : ( )v v G r  درایٌصَرت.  هی ثبشٌذ 
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Qِیک جَاة ثْیي اس هسئل CpCرٍی G( r  را تشکیل (

. هی دّذ

 CpCثب تَجِ ثِ هفبّین فَق، الگَریتن سیز ثزای حل هسئلِ

. رٍی گزاف  ّبی ثلَكی غیز ٍسى دار پیشٌْبد هی گزدد

. ١الگوریتم 

١nاگز . ١گبم  ُآًگب ،Vرا ثزگزداًیذ  .

Sیک هسیز قطزی. ٢گبم  * *P ( u ,v .  را ثیبثیذG اس(

S رأس هیبًیrفزض كٌیذ. ٣گبم  * *P ( u ,v .  ثبشذ(

.  اًتخبة كٌیذG را ثؼٌَاى ریشِ گزافrرأس. ٤گبم 

vثزای ّز. ٥گبم  G( r )،(v )را هحبسجِ ًوبییذ  .

هجوَػِ. ٦گبم  1 pQ q ,...,q ِرا اًتخبة كٌیذ، ثطَریک 

1 p
( ),..., ( )q q  ًخستیيp ػضَ ثشرگ در ثیي اػضبی 

هجوَػِ   (v ) : v G( r )  ثبشٌذ  .

.  را ثزگزداًیذQ.٧گبم 

 G رٍی گزاف ّبی ثلَكی غیز ٍسى دارCpCهسئلِ. ٢قضیه 

)Oهی تَاًذ در سهبى n m )حل شَد  .

 

 به گراف هبیی بب رئوس ممنوع CpCتعمیم مسئله. ٤

 یک گزاف ثب هفزٍضبت قجلی ثبشذ ٍ G(V,E)فزض كٌیذ

در ایٌصَرت ّذف .  ثبشذV ًیش یک سیزهجوَػِ اسFثؼالٍُ

یک  ، تؼییي(FCpCهسئلِ)هزكش ّوجٌذ هوٌَع - pهسئلِ

V) اسQرأسی هبًٌذ- pسیزهجوَػِ ّوجٌذ F ) است 

V)ثطَریکِ ثیشتزیي فبصلِ ٍسى دار ّز رأس در Q )  تب 

 FCpCثزای حل هسئلِ.  هٌیون گزددQًشدیکتزیي رأس در

 ٍ ثب یک r ثب ریشGِرٍی یک گزاف ثلَكی غیز ٍسى دار

v اثتذا ثزای ّزFهجوَػِ رئَس هوٌَع G( r ) هقبدیز ،

( )vٍ (v )را ثب استفبدُ اس رٍاثط سیز هحبسجِ هی ًوبیین  .

vاگز. ١ F ُآًگب ،(v ) 0 در غیز ایٌصَرت اگز ٍ v 

v)یک رأس ثزگ ثبشذ، آًگبُ ) 1   در غیز ایٌصَرت ،

x chi ( v )

(v ) 1 ( x ) 


   . 

٢.( r ) 0  .

v رأس ًَع اٍل یب دٍم ثبشذ vٍاگز. ٣ Fٍ ( )par v F 

v)، آًگبُ ) ( par(v )) ( par(v )) (v )      .

v یک رأس ًَع اٍل ثبشذ vٍاگز. ٤ Fیب par(v ) F ،

v)آًگبُ ) 0  .

v یک رأس ًَع دٍم ثبشذ vٍاگز. ٥ Fٍ par(v ) F  ،

آًگبُ
y cs ( v )

(v ) ( y ) 


 . 

v یک رأس ًَع دٍم ثبشذ vٍاگز. ٦ Fُآًگب ،(v ) 0  .

 

par(vدر رٍاثط فَق هٌظَر اس  y است ٍ رأسv پذر رأس(

)Lثب y ) L(v ) 1 هی ثبشذ، كِ در آى L(v -  ًشبى(

.  استv دٌّذُ سطح رأس

)G اس vّوچٌیي ثزای ّز رأس r ٪   دارین(

 cs( v ) y :( y,v ) E,L( y ) L( v ) .   

cs(vاگز ) ُآًگب ،v  را یک رأس ًَع اٍل ٍ در غیز 

.   را یک رأس ًَع دٍم گَیٌذvایٌصَرت

 رٍی گزاف ّبی ثلَكی غیز FCpCثٌبثزایي الگَریتن هسئلِ

٪ ٍسى دار ثصَرت سیز ثیبى هی گزدد

. ٢الگوریتم 

.  اًتخبة كٌیذG را ثؼٌَاى ریشِ اسrرأسی هبًٌذ. ١گبم 

vثزای ّز رأس. ٢گبم  G( r )،(v )ٍ (v ) را 

. هحبسجِ ًوبییذ

قزار دّیذ. ٣گبم  F F v : (v ) (v ) p     .

Fاگز. ٤گبم  Vُآًگب ،NULL را ثزگزداًیذ .

Vاگز. ٥گبم  Fُآًگب ،(V F )را ثزگزداًیذ  .

Sیک هسیز قطزی. ٦گبم  * *P ( u ,v .  را ثیبثیذG اس(

S را هجوَػِ ّوِ رئَس هیبًی اسM.٧گبم  * *P ( u ,v )  

. در ًظز ثگیزیذ

Mاگز. ٨گبم  Fآًگبُ فزض كٌیذ ،r یک رأس غیز هوٌَع 

در غیز  .  هٌیون استM ثrِثبشذ كِ كَتبّتزیي فبصلِ اس

S یک رأس اسrایٌصَرت * *P ( u ,v .  است(

.  اًتخبة كٌیذG را ثؼٌَاى ریشِ اس گزافrرأس. ٩گبم 

vثزای ّز. ١٠گبم  G( r )،(v )را هحبسجِ ًوبییذ  .

هجوَػِ . ١١گبم  1 pQ q ,...,q ،را اًتخبة كٌیذ 

ثطَریکِ 
1 p

( ),..., ( )q q  ًخستیيp ػضَ ثشرگ در 

هجوَػِ  (v ) : v ( G( r ) F )   ّستٌذ  .

.  را ثزگزداًیذQ.١٢گبم 
 ٍ ثب هجوَػِ G رٍی گزاف ثلَكی غیز ٍسى دارFCpCهسئلِ. ٣قضیه

)O در سهبىFرئَس هوٌَع n m )حل هی شَد  .
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