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چکيده
در این مقاله ،یک مدل برنامهریزی ریاضی احتمالی برای مکانیابی هابهای مجازی در یک شبکه حمل و نقل خطوط هوایی در یک محیط پویا و
با در نظر گرفتن محدودیتهای ظرفیتی هابهای اصلی و مجازی بررسی میشود .هدف ،تعیین مکانهای بهینه برای استقرار هابهای مجازی
از میان مکانهای نامزد و طراحی یک شبکه هاب مجازی بهینه برای تخصیص جریان تقاضای بین گرهها به هر هاب در طول افق برنامهریزی
میباشد بطوریکه مجموع هزینههای حمل و نقل در مسیرهای متفاوت و هزینههای مکانیابی هابهای مجازی در طول افق برنامهریزی کمینه
گردد .در اینجا ،محدودیتهای ظرفیتی با استفاده از یک مدل صف  M/M/C/Kدر مدل اعمال شدهاند .همچنین ،مقدار تقاضای گرههای متقاضی
بصورت نامعین و سناریو محور در نظر گرفته شدهاند .مساله پیشنهادی بهصورت یک مدل برنامهریزی ریاضی بهینهسازی استوار غیرخطی
فرمولبندی و با استفاده از نرم افزار بهینهسازی  LINGOحل شده است .اثر بخشی مدل پیشنهادی و حساسیت آن نسبت به پارامترهای مختلف
با استفاده از یک مجموعه اطالعات شناخته شده  CABبررسی شده است.

كلمات كليدی :مساله مکانیابی هاب مجازی پویا ،شبکه حمل و نقل خطوط هوایی ،مدل بهینهسازی استوار ،تقاضای سناریو محور ،مدل صف
M/M/C/K
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صابر شيریپور

.1

در زمینه شبکه هوایی مطرح کرد ] .[O'kelly, 1986همچنین ،اوکلی

مقدمه و پيشينه تحقيق

اولین مدل ریاضی درجه دومی را برای شبکههای هاب ارائه کرد .از

مدلهای مکانیابی کاربردهای فراوانی در مسائل صنعتی ،شهری،

آن زمان ،مطالعات متعددی در زمینههای مختلف مسائل مکانیابی

مخابراتی و غیره دارند .یکی از مهمترین کاربردهای این مدلها

هاب انجام شدهاند ] .[O'kelly, 1987کمپبل اولین مدل ریاضی

استفاده از آنها در طراحی سیستمهای توزیع و شبکههای ارتباطی

خطی عدد صحیح برای مساله مکانیابی میانه با  pهاب را ارائه داد

است .در میان مسائل موجود در حوزه طراحی شبکههای ارتباطی،

] .[Campbell, 1994اسکورین و همکاران یک مدل برنامهریزی

مکانیابی هاب 3در طول سه دههی اخیر توجه زیادی را به خود

عدد صحیح آمیخته برای مساله تک تخصیصی مکانیابی میانه با p

معطوف ساخته است .در شبکههای سنتی نقطه مقصد به دنبال تأمین

هاب بدون در نظر گرفتن محدودیت ظرفیت ارائه کرد [Skorin-

مستقیم تقاضا از مبادی است .اما در سیستمهای مدرن برخی از گره-

] .Kapov, Skorin-Kapov, O'Kelly, 1997بعدها ،ابری یک

های شبکه به عنوان ساختار میانی و واسطهای انتخاب میشوند،

مدل برنامهریزی عدد صحیح آمیخته جدید برای این مساله ارائه کرد.

متعاقب آن تقاضای مقاصد از طریق این ساختار واسطهای بر آورده

این اولین مدلی بود که تنها شامل ) O(n2متغیر تصمیم و )O(n2

میشود .این ساختار اصطالحا شبکه هاب و اسپوک 5خوانده میشود.

محدودیت بوده است .همچنین وی نشان داد که مدل از لحاظ زمان

یکی از کاربردهای رایج مساله مکانیابی هاب در شبکه حملونقل

حل کامپیوتری بسیار کاراست و توانایی حل مسائل با اندازههای

هوایی میباشد .یکی از پیشامدهای زیان باری که باعث بر هم خوردن

بزرگ را دارد ] .[Ebery, 2001برای اولین بار اوکلی مقدار هزینه

برنامههای شبکههای توزیع میشود ،قطع خطوط انتقالی و عدم امکان

ثابت را به عنوان هزینه ایجاد هاب در تابع هدف مدل به کار برد .در

ارتباط بین دو مرکز تقاضاست .به عنوان مثال خرابی سرویس دهنده-

این مدل ،تعداد هاب به جای اینکه از قبل به صورت ثابت فرض

ها در شبکه هاب را میتوان نام برد که بر عملکرد شبکه هاب تاثیر

شود ،به عنوان متغیر تصمیم در نظر گرفته شد ].[O'kelly, 1992

میگذارد و موجب تاخیر زمانی زیاد برای مسافران و یا کاالها می-

نیکل و همکاران یک مدل ریاضی برای مساله مکانیابی هاب ارائه

شود .در این شرایط استفاده از هاب مجازی میتواند سودمند باشد.

کردند که در آن هزینه ثابت ایجاد ،عالوه بر مراکز تقاضا برای یال

در شرایط غیر مترقبه که هاب اصلی با کمبود ظرفیت مواجه شده

های اتصالی گرههای تقاضا و یالهای اتصالی مراکز تقاضا نیز در نظر

است ،همه ویا بخشی از مسیرهای عبوری از هاب اصلی میتوانند به

گرفته شد ]..[Nickel, Schöbel and Sonneborn, 2001

هاب مجازی منتقل شوند تا جریان در شبکه بدون قطع ارتباط و با

وقتی تعداد هاب در شبکه به صورت ثابت فرض نشود ،برای معرفی

کمترین تلفات برقرار شود .همچنین ،در مسائل مکانیابی هاب برای

انواع دیگری از مسائل مکانیابی هاب ،مفهوم ظرفیت در سیستم به

کاهش ازدحام و شلوغی در هاب از مدلهای صف استفاده میشود

کار برده میشود .اولین مدل ریاضی مسائل مکانیابی هاب با در نظر

که با ایجاد محدودیتهای زمان سرویسدهی و ظرفیت باعث کاهش

گرفتن محدودیت ظرفیت توسط کمپبل مطرح شده است

جریانهای وارد شده به هاب میشود که این امر موجب برقراری

] .[Campbell, 1994بعدها ،ارنست و کریشنامورتی دو مدل

آسانتر جریان و عدم ترافیک در شبکه میشود .در ادامه ادبیات

ریاضی تک تخصیصی مکانیابی هاب با در نظر گرفتن محدودیت

موضوع مسائل مکانیابی هاب ،مکانیابی هاب تحت نامعینی،

ظرفیت ارائه کردند به طوری که مدل دوم با داشتن متغیر و محدودیت

مکانیابی هاب با یک سیستم صف معین و مکانیابی هاب مجازی

کمتر در مقایسه با دیگر مطالعات به جواب مطلوبتری رسید

بررسی میشوند.

] .[Ernst and Krishnamoorthy, 1999زاهدی انارکی و

اولین بار در سال  3101مفهوم شبکه هاب توسط گلدمن مطرح شد

همکاران یک مسئله دو هدفه برای مکانیابی تسهیالت هاب با

] .[Goldman, 1969سپس اوکلی اولین مطالعه شبکههای هاب را

محدودیت بودجه و ظرفیت برای احداث هابها در فضای پیوسته
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ارائه دادند .اهداف مطالعه انجام شده به ترتیب کمینهسازی مجموع

اعمال تراکم در هابها ،آنها از یک سیتم صف  M/M/C/kاستفاده

هزینه ثابت استقرار و جابجاییهای داخلی و خارجی شبکه و

کردند .توابع هدف کمینهسازی کل هزینه حملونقل و همچنین

همچنین ،کمینهسازی مجموع زمان سفرهای داخلی و خارجی شبکه

کمینهسازی حداکثر زمان حملونقل بین هر جفت گره مبدا-مقصد

بود .نویسندگان برای بررسی کیفیت جوابهای پارتو بدست آمده

در شبکه بوده است .برای حل مدل پیشنهادی ،یک روش حل فرا

سه الگوریتم اپسیلن کانسنرینت ،الگوریتم ژنتیک چندهدفه و

ابتکاری بنام تکامل افتراقی 1ارائه شده است [Rahimi, Tavakkoli-

الگوریتم ذرات چندهدفه معرفی کردند (زاهدی انارکی ،خیرخواه و

] .Moghaddam, Mohammadi and Sadeghi, 2016خودمانی

اسکندری .)3111 ،در سالهای اخیر مطالعات گستردهای روی مساله

یزدی و همکاران به بررسی یک مساله مکانیابی سلسله مراتبی دو

مکانیابی هاب با در نظر گرفتن محدودیت ظرفیت انجام شده است

هدفه با تسهیالت هاب به عنوان مراکز خدمات پرداختند .اهداف آن

که برای مثال می توان به آلومور و همکاران [Alumur, Kara and

بود که به طور همزمان هزینه کل (به عنوان مثال هزینه ثابت تأسیسات

] ،Karasan, 2009بشیری و همکاران [Bashiri, Mirzaei and

مرکز و هزینه حمل و نقل) و حداکثر طول مسیر به حداقل برسند.

] ،Randall, 2013نیاکان و همکاران [Niakan, Vahdani and

آنها تسهیالت هاب را بصورت تسهیالت مرکزی و محلی دستهبندی

] ،Mohammadi, 2015پسندیده و همکاران [Pasandideh,

کردند و به ترتیب مدلهای صف  M/M/Cو  M/M/1را برای این

] ،Niaki and Sheikhi, 2016کاظمیان و عارف [Kazemian and

نوع تسهیالت در نظر گرفتند .برای حل مدل ریاضی یک روش بهینه-

] ،Aref, 2017روغنیان و حقدوست [Roghanian and

سازی علفهای هرز تهاجمی فازی محله متغیر تئوری بازی 0معرفی

] ،Haghdoost, 2018هو و همکاران [Hou, Huo and Chu,

کردند

[Khodemani-Yazdi,

] 2019و محمدی و همکاران [Mohammadi, Jula and

] .Bashiri and Rahimi, 2019اردالن و کریمی یک مساله میانه

] Tavakkoli-Moghaddam, 2019اشاره کرد.

-pهاب با درنظر گرفتن محدودیت برای طول صف در هابها را

مطالعات نشان میدهند که در مسائل مکانیابی هاب ،برای کاهش

مورد بررسی قرار دادند .آنها با در نظر گرفتن گزینههای متعدد

ازدحام وشلوغی در هابها از مدلهای صف استفاده میشود .برای

خدمتدهنده و نرخ سرویسهای مختلف ،سیستم صف را در مساله

اولین بار ماریانو و سرا یک مدل صف  M/D/Cرا برای شبکه

پیشنهادی اعمال کردند .هدف به حداقل رساندن کل هزینههای

هواپیمایی مدلسازی کردند و با ایجاد یک محدودیت احتمالی که

حملونقل و استقرار ثابت در مورد محدودیتهای اشاره شده بود.

باعث محدود شدن تعداد هواپیماها در صف میشد این مدل را پایه-

آنها مساله پیشنهادی را بصورت یک مدل برنامهریزی خطی صحیح

ریزی کردند ] .[Marianov and Serra, 2003محمدی و همکاران

آمیخته فرمولبندی کردند ] .[Ardalan and Karimi, 2020در

نیز یک مدل صف  M/M/Cرا برای مساله پوششی هاب ارائه

زمینه مساله مکانیابی هاب با در نظر گرفتن یک سیستم صف میتوان

دادندکه تفاوت این مدل با مدل ارائه شده بوسیله ماریانو و سرا در

به مطالعات حسنزاده و همکاران [Hasanzadeh, Bashiri and

نرخ سرویسدهی بود [Mohammadi, Jolai and Rostami,

] Amiri, 2018و سیفبرقی و همکاران [Seifbarghy,

] 2011برخالف مدل ماریانو و سرا که نرخ سرویسدهی به صورت

] Hemmati and Soltan Karimi, 2018نیز اشاره نمود.

ثابت فرض شده بود ،در این مدل نرخ سرویسدهی مشابه نرخ

ماکوئی و همکاران یک مدل بهینهسازی استوار برای مساله مکانیابی

مراجعه به صورت نمایی در نظر گرفته شده بود .رحیمی و همکاران

هاب با محدودیت ظرفیت را ارائه دادند .تابع هدفشان از سه قسمت

یک مدل دو هدفه برای یک مساله مکانیابی هاب چند حالته تحت

تشکیل شده بود )3( :مینیمم کردن هزینه تاسیس هاب و هزینه حمل

نامعینی و با درنظر گرفتن تراکم در هابها را معرفی کردند .برای

و نقل کاالها )5( ،مینیممسازی ماکسیمم مسافتها )1( ،مینیممسازی
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صابر شيریپور
[Nourzadeh, Ebrahimnejad, Khalili-Damghani and
].Hafezalkotob, 2020

کلیهی زمانهای الزم برای پردازش کاال .نویسندگان فرض کردند که
تقاضا و برخی پارامترهای تاثیر پذیر از آن نامعین و تحت سناریوهای

مفهوم شبکه هاب مجازی اولین بار توسط کارو مطرح شد [Karow,

متفاوت میباشند [Makui, Rostami, Jahani and Nikui,

] .2003او روشی برای بهبود زمانبندی حرکت پروازها ارائه کرد.

] .2002بعدها ،یک مدل مکانیابی هاب استوار بوسیله هانگ و

بعدها ،وسکونسلوس و همکاران مدلی را برای مکانیابی هاب

کیونگیون ارایه شد .هدف مینیمم کردن مجموع هزینههای حملونقل

مجازی مطرح کردند که در آن از مدیریت غیر متمرکز برای ایجاد

با توجه به نامعینی تقاضا بود .برای کاهش ریسک ناشی از عدم

هاب جدید استفاده کردند .در این نوع شبکه ،شرکتهای مختلف

اطمینان در بهینهسازی شبکه و به دست آوردن جواب استوار بهینهی

حملونقل به طور مستقل عمل میکنند و هرکدام مطابق با معیارهای

شبکه هاب تحت شرایط چند حالته تقاضا و هزینه ،روشی مبتنی بر

خاص خود ،مسیر خود را انتخاب میکنند که میتواند شامل هزینه،

الگوریتم ژنتیک بهینهسازی چند هدفه ارائه شد [HUANG and

زمان ،فرکانس ،امنیت و سایر عوامل از جمله عوامل ذهنی باشند .آنها

] .Qingyun, 2009عباسی پریزی و همکاران از یک رویکرد استوار

یک مدل برنامهریزی عدد صحیح را فرمولبندی کردند و آنرا با

برای مکانیابی تسهیالت هاب با در نظر گرفتن ریسکهای شبکه

استفاده از یک شبکه حملونقل عمومی در برزیل مورد آزمایش قرار

استفاده کردند .آنها یک تابع هدف اضافی ،کمینهبیشینه پشیمانی ،1به

دادند ] .[Vasconcelos, Nassi and Lopes, 2011تقی پوریان و

تابع هدف کالسیک در مساله مکانیابی هاب اضافه کردند .در مدل

همکاران یک رویکرد برنامهریزی فازی برای مساله مکانیابی هاب

پیشنهادی ،عوامل ریسک مانند دسترسی ،امنیت ،زمان تأخیر،

مجازی در یک محیط پویا را معرفی کردند .آنها مقادیر جریان در بین

رهنمودهای زیست محیطی و آلودگی هوای منطقهای با استفاده از

گرهها ،ظرفیت هابهای مجازی و فاکتورهای تغییر برای ظرفیت

اعداد تصادفی فازی مثلثی در نظر گرفته شدهاند .برای حل مدل

هابهای اصلی را بصورت اعداد فازی در نظر گرفتند و مساله

پیشنهادی از نرم افزار بهینهسازی سیپلکس و الگوریتم تجزیهسازی

پیشنهادی را بصورت یک مدل برنامهریزی ریاضی خطی صحیح

بندرز استفاده شده است [Abbasi-Parizi, Aminnayeri and
] .Bashiri, 2018رحمتی و بشیری به مدلسازی یک مساله

فازی فرمولبندی کردند .کارایی مدل پیشنهادی با استفاده از یک

مکان-

مطالعه موردی بررسی گردید [Taghipourian, Mahdavi,

یابی هاب تخصیص چندگانه ظرفیتدهی نشده تحت یک شرایط

] .Mahdavi-Amiri and Makui, 2012وحدانی و همکاران نیز

نامعین پرداختند .برای این منظور ،آنها از یک رویکرد بهینهسازی

به مطالعه یک مساله مکانیابی هاب هوایی مجازی پویا با الزامات

استوار برای مقابله با پارامترهای نامعین استفاده نمودند .در مدل

متعادل سازی پرداختند .آنها مساله پیشنهادی را بصورت یک مدل

پیشنهادیشان ،عدم قطعیت در تقاضا ،تأسیس هاب هزینه ثابت و

خطی عدد صحیح آمیخته استوار فرمولبندی کردند و برای حل آن

فاکتور تخفیف جریان بین هاب ) (αدرنظر گرفته شده است

از یک الگوریتم رقابت استعماری خود تطبیقی استفاده کردند

] .[Rahmati and Bashiri, 2018نورزاده و همکاران یک روش

].[Vahdani, Behzadi, Mousavi and Shahriari, 2016

بهینهسازی استوار برای توسعه یک مدل بهمنظور مکانیابی هابها

در جدول  ،3به مقایسه برخی از پژوهشهای فوق که ارتباط بیشتری

در یک محیط رقابتی تحت عدم قطعیت را معرفی کردند .در این

با این تحقیق دارند ،پرداخته شده است .در این جدول ،مطالعات بر

مقاله ،با مقایسه پارامترهای قیمت بلیط ،زمان سفر و کیفیت خدمات

اساس  1مولفه اصلی هاب مجازی ،پارامترهای نامعین سناریو محور،

فرودگاههای هاب ،هاب های هواپیمایی به شش دسته تقسیم شدهاند.

بهینه سازی استوار ،مدل صف و محیط پویا مورد بررسی قرار گرفته-

همچنین ،درجه اهمیت زمان سفر و هزینه سفر با استفاده از یک

اند .با بررسی تحقیقات پیشین و مقایسه انجام شده در جدول ،3

روش درونیابی الگرانژ چند متغیره تعیین شده بود .عملکرد روش

میتوان  5جنبهی نوآورانه مدل ریاضی پیشنهادی در این تحقیق را

پیشنهادی با استفاده از یک مطالعه موردی مورد آزمایش قرار گرفت
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M/M/C/K
به شرح زیر بیان نمود:
() 3

متقاضی بصورت نامعین و سناریو محور در نظر گرفته شده اند.
هدف ،تعیین مکانهای بهینه برای استقرار هابهای مجازی از میان

بکارگیری یک سیستم صف درشبکهی حملنقل هوایی

مکانهای نامزد و طراحی یک شبکه هاب مجازی بهینه برای

حاوی هابهای مجازی.
استفاده از روش بهینهسازی استوار با پارامترهای نامعین

تخصیص جریان تقاضا بین گرهها به هر هاب در طول افق برنامه-

سناریو محور در شبکهی حاوی هابهای مجازی تحت یک

ریزی می باشد بطوریکه مجموع هزینههای حملونقل در مسیرهای

سیستم صف .M/M/C/k

متفاوت و هزینههای مکانیابی هابهای مجازی شامل هزینههای باز

() 5

بررسیها نشان میدهند که تاکنون در هیچیک از مطالعات انجام شده

کردن ،نگهداری و بستن در طول افق برنامهریزی کمینه گردد .ادامه

یک مدل برنامهریزی ریاضی احتمالی برای مکانیابی هابهای

مقاله بصورت زیر سازماندهی شده است :در بخش بعدی ،به تعریف

مجازی در شبکه حملونقل خطوط هوایی با درنظر گرفتن یک مدل

مساله پیشنهادی میپردازیم .در بخش سوم ،نمادهای مساله ،مدل

صف  M/M/C/Kمورد مطالعه قرار نگرفته است .در این مطالعه ،ما

ریاضی و مدل بهینهسازی استوار مساله پیشنهادی ارایه میشوند .در

یک مساله مکانیابی هاب مجازی پویا تحت عدم اطمینان و با در

بخش چهارم ،اعتبارسنجی و آنالیز حساسیت مدل پیشنهادی مورد

نظر گرفتن محدودیتهای ظرفیتی هابهای اصلی و مجازی را

بررسی قرار میگیرند .در نهایت ،نتیجهگیری و برخی پیشنهادها برای

بررسی میکنیم .این محدودیتهای ظرفیتی با استفاده از یک مدل

تحقیقات آتی در بخش پنجم ارایه میشوند.

صف کارا در مدل اعمال شدهاند .همچنین ،مقدار تقاضای گرههای
جدول  .1خالصهای از آخرین پژوهشهای مرتبط
پارامترهای نامعين سناریو

منبع

سال

هاب مجازی

ماکوئی و همکاران

5445

-

ماریانو و سرا

5441

-

-

هانگ و کیونگیون

5441

-

-

محمدی و همکاران

5433

-

-

-

تقی پوریان و همکاران

5435

-

-

-

رحیمی و همکاران

5430

-

-

M/M/C/k

وحدانی و همکاران

5430

عباسی پریزی و همکاران

5431

-

رحمتی و بشیری

5431

-

-

خودمانی یزدی و همکاران

5431

-

-

-

اردالن و کریمی

5454

-

-

-

نورزاده و همکاران

5454

-

-

این مطالعه

5453

محور







-



بهينه سازی استوار
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مدل صف

محيط پویا

-

-

M/D/C

-

-

-

M/M/C






-



-

-



-

-

M/M/1
M/M/C
نرخ خدمت متغیر

-



-

-



M/M/C/k

-



صابر شيریپور

.2

تقاضای مبدا و مقصد ،از طریق هابهای اصلی و مجازی صورت

تعریف مساله

میگیرد و حداکثر دو توقف در هاب مجاز میباشد .عالوه بر این،

یک شبکهای را در نظر بگیرید که در آن یک مجموعه نقاط شامل

مسیر مستقیم انتقال جریان بین مراکز نیز وجود دارد .ارتباط بین هاب

 NONمرکز تقاضا با تقاضای نامعین و  NOHهاب اصلی مستقر

اصلی و مجازی به صورت کامل فرض شده است یعنی بین هر هاب

شدهاند .در این مطالعه فرض میکنیم که هابهای اصلی از قبل ایجاد

اصلی و مجازی یک مسیر مستقیم وجود دارد .در مساله پیشنهادی،

شده و در شبکه مورد بهرهبرداری قرار گرفتهاند و تا پایان افق برنامه-

میزان تقاضای هر نقطه نامعین میباشد و تقاضا برای هر نقطه

ریزی ( )Tبدون تغییر باقی میمانند .با توجه به نقش کلیدی که هاب

بصورت سناریوهای مختلف بیان شدهاند .از اینرو ،از تکنیک بهینه-

اصلی در شبکههای توزیع دارد ،اختالل در عملکرد این مراکز باعث

سازی استوار برای پوشش دادن این نامعینی استفاده شده است .در

بروز خسارات جبران ناپذیری خواهد شد و با ازکار افتادن یک هاب

شکل  ،3یک شبکه هاب مجازی نمونه برای خطوط هوایی نمایش

اصلی ،سرویس دهندهها نمیتوانند به همه و یا برخی از ورودیهای

داده شده است.

خود سرویس دهند .لذا بکارگیری هابهای مجازی در این شرایط

در این مطالعه ،هدف طراحی یک شبکه هاب مجازی در شرایطی که

نقش بسیار مهمی در کاهش اختالل در سیستم خواهد داشت که در

محدودیت ظرفیت در هابها (اصلی یا مجازی) وجود دارد ،میباشد.

واقع هاب مجازی میتواند همه و یا بخشی از جریانهای ورودی به

برای این منظور از یک مدل صف  M/M/C/Kبرای کاهش ازدحام

هاب اصلی را به عهده گیرد .همچنین ،هزینههای باز کردن ،نگهداری

وشلوغی در هابهای مجازی و اصلی استفاده شده است که با ایجاد

و بستن هابها بسیار زیاد میباشد که این هزینهها برای هابهای

محدودیتهای زمان سرویسدهی و ظرفیت باعث کاهش جریان-

اصلی به مراتب بیشتر از هابهای مجازی می باشد .بنابراین ،در

های وارد شده به هابها میشود که این امر موجب برقراری آسانتر

صورت نیاز می توان از هابهای مجازی در دورههای مختلف

جریان و عدم ترافیک در شبکه میشود .در این مدل صف ،اولین M

استفاده نمود .در این شبکه تعداد  NVHمکان بالقوه برای استقرار

نشان میدهد که نرخ ورود به هاب از توزیع نمایی پیروی میکند،

هابهای مجازی در نظر گرفته شده است که در شرایط غیرمترقبه

دومین  Mنشان میدهد که نرخ خروج از هاب از توزیع نمایی

که هاب اصلی با کمبود ظرفیت مواجه میشود همه و یا بخشی از

پیروی میکند C ،تعداد سرویسدهندههای موجود در هر هاب را

مسیرهای عبوری از هاب اصلی به هاب مجازی منتقل میشوند و

نشان میدهد و  Kتعداد افراد موجود در سیستم را نشان میدهد که

جریان در شبکه بدون قطع ارتباط و با کمترین تلفات برقرار میشود.

این تعداد شامل تعداد مشتریهای داخل هاب بعالوه تعداد مشتری-

هر هاب مجازی حداکثر میتواند یکبار در طول افق برنامهریزی تغییر

های داخل صف میباشد .اگر تعداد مشتریهای داخل صف را با b

حالت دهد ،یعنی درصورتیکه یک هاب مجازی در پیکربندی اولیه

نمایش دهیم در نتیجه خواهیم داشت .K = c + b :در شکل  ،5یک

باز باشد ،مجاز است تا پایان افق برنامهریزی باز بماند و اگر در

شبکه هاب مجازی نمونه با یک مدل صف  M/M/C/Kبرای خطوط

دورهای بسته شود میبایستی تا پایان افق برنامهریزی بسته بماند.

هوایی نمایش داده شده است .در این شکل ،پارامترهای اصلی مدل

همچنین ،اگر یک هاب مجازی در پیکربندی اولیه بسته باشد ،تا پایان

صف برای هر یک از هابهای اصلی و مجازی ارائه شدهاند .برای

افق برنامهریزی میتواند بسته بماند ،واگر در دورهای باز شود می-

بکارگیری این مدل صف ،ما از آنالیز ساعت پیک 6که توسط ماریانو

بایستی تا پایان افق برنامهریزی باز بماند .در این مطالعه ،سه نوع

وسرا ارائه شده است استفاده میکنیم [Marianov and Serra,

ضریب تخفیف برای بهرهبرداری از صرفهجویی اقتصادی ناشی از

] .2003در این مطالعه ،ما یک محدودیت زمان انتظار را برای هابها

شبکه هاب در نظر گرفته شده است که در بخش بعدی به تعریف

تعریف میکنیم که با توجه به این محدودیت و محدودیت تعداد

آنها میپردازیم .همچنین ،هر مسیر انتقال جریان بین هر جفت مرکز

مشتریهای موجود در صف ،هر هاب قادر خواهد بود به تعداد
فصلنامه مهندسی حملونقل /سال سیزدهم /شماره سوم (/)15بهار 3043

3154

یک مدل برنامه ریزی ریاضی احتمالی برای مکانیابی هابهای مجازی در شبکه حمل و نقل خطوط هوایی تحت یک مدل صف
M/M/C/K
سناریو ،s

محدودی از مشتریها سرویس دهد .در دورههای متفاوت ،به علت
TB

وجود برخی مشکالت ،امکان خرابی سرویسدهندهها و کاهش

میزان کل بودجه در نظر گرفته شده برای بازگشایی ،
نگهداری وبستن هاب مجازی،

ظرفیت هابها برای سرویسدهی وجود دارد که در این زمان شرایط

MDP

استفاده از هابهای مجازی به وجود میآید .در شکلهای فوق

حداکثر تعداد مجاز مسیر مستقیم هر مرکز تقاضا به سایر
نقاط،

مشاهده می کنید که با توجه به فرض حداکثر دو توقف در هابهای

𝛼

اصلی یا مجازی ،مسیرهای ممکن بین هر مبدا و مقصد به صورت

ضریب تخفیف اعمالی در مسیرهای بین هابهای اصلی،

𝛽

ضریب تخفیف اعمالی در مسیرهای بین هابهای اصلی و

زیر میباشند:

مجازی،



مرکز تقاضا – مرکز تقاضا (مسیر مستقیم)

𝛻



ضریب تخفیف اعمالی در مسیرهای بین هابهای مجازی،

مرکز تقاضا – هاب اصلی  -مرکز تقاضا

ECvt

هزینه استقرار (بازگشایی) هاب مجازی vام در دوره tام،



مرکز تقاضا – هاب مجازی  -مرکز تقاضا

MCvt

هزینه نگهداری هاب مجازی vام در دوره tام،



مرکز تقاضا – هاب اصلی – هاب اصلی  -مرکز تقاضا

CCvt

هزینه بستن هاب مجازی vام در دوره tام،



مرکز تقاضا – هاب اصلی – هاب مجازی  -مرکز تقاضا

UCs

هزینه به ازای واحد مسافت برای هرسناریو،



مرکز تقاضا – هاب مجازی – هاب اصلی  -مرکز تقاضا

lij

مسافت بین گره تقاضای iام و jام،



مرکز تقاضا – هاب مجازی – هاب مجازی  -مرکز تقاضا

BM

یک عدد بزرگ،

yik

اگر مرکزتقاضای iام در دوره tام به هاب اصلی kام

مدل ریاضی پيشنهادی

.3

تخصیص پیدا کند  3در غیر این صورت برابر صفر است.
پارامترهای مربوط به مدل صف

در جدول  ،5اندیسها ،پارامترها و متغیرهای تصمیم مساله معرفی

λkt

نرخ مراجعه به هاب اصلی kام در دوره tام،

λvt

جدول  .2اندیسها ،پارامترها و متغيرهای تصميم مساله پيشنهادی

نرخ مراجعه به هاب مجازی vام در دوره tام،

λmax,kt

حداکثر نرخ ورود به هاب اصلی kام در دوره tام،

اندیس ها

λmax,vt

حداکثر نرخ ورود به هاب مجازی vام در دوره tام،

𝑡𝑘𝜇

نرخ سرویسدهی هر سرویسدهنده در هاب اصلی kام در دوره

شدهاند.

t

اندیس دورهها،

s

اندیس سناریوها،

i,j

اندیس مراکز تقاضا (گرهها)،

'k,k

اندیس هابهای اصلی،

'v,v

اندیس مکانهای نامزد برای هابهای مجازی،

tام،

𝑡𝑣𝜇

دوره tام،

پارامترها
T

تعداد دورهها،

S

تعداد سناریوها،

NN

تعداد مراکز تقاضا (گرهها)،

NOH

تعداد هابهای اصلی،

نرخ سرویسدهی هر سرویسدهنده در هاب مجازی vام در

bkt

تعداد مشتریهای در صف در هاب اصلی  kدر دوره tام،

bvt

تعداد مشتریهای در صف در هاب مجازی  vدر دوره tام،

Capkt

ظرفیت هاب اصلی kام در دوره tام که برابر است با
، Capkt =ckt + bkt

Capvt

ظرفیت هاب مجازیvام در دوره tام که برابر است با
، Capvt =cvt + bvt

NVH

تعداد مکانهای نامزد برای هابهای مجازی،

ckt

تعداد سرویسدهنده در هاب اصلی kام در دوره tام،

qijts

جریان تقاضا بین مرکز تقاضای iام وjام در دوره tام تحت

cvt

تعداد سرویسدهنده در هاب مجازی vام در دوره tام،
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𝓉kt

حد باالی زمان انتظار در صف در هاب اصلی kام در دوره tام می-
باشد،

𝒯q,kt

𝓉vt

در غیر این صورت برابر صفر است،
fijts

یک حد باالی مطلوب برای احتمال زیاد شدن زمان انتظار

سناریوی sام به صورت مستقیم و بدون واسطه منتقل شود

در صف در هاب اصلی  kو در دوره tام،

 3در غیر این صورت برابر صفر است،

حد باالی زمان انتظار در صف در هاب مجازی vام در دوره tام

oxvt

میباشد،

𝒯q,vt

یک حد باالی مطلوب برای احتمال زیاد شدن زمان انتظار

متغيرهای تصميم

cxvt

ixv

اگر جریان تقاضا بین مبدا iام وjام در دوره tام تحت

اگر مرکزتقاضای vام در پیکربندی اولیه یک هاب مجازی
باشد 3در غیر این صورت برابر صفر است،

yivt

در غیر این صورت برابر صفر است،

اگر مرکز تقاضای iام در دوره tام به هاب مجازی vام
تخصیص پیدا کند  3در غیر این صورت برابر صفر است،

اگر جریان تقاضا بین مبدا iام وjام در دوره tام تحت

xvt

سناریوی sام از طریق هاب اصلی kام وهاب مجازی vام
منتقل شود  3در غیر این صورت برابر صفر است،
fivv'jts

اگر مرکز تقاضای vام در دوره tام به عنوان هاب مجازی
بسته باشد 3در غیر این صورت برابر صفر است،

سناریوی sام از طریق هاب اصلی kام و 'kام منتقل شود 3
fikvjts

اگر مرکز تقاضای vام در دوره tام به عنوان هاب مجازی باز
شود 3در غیر این صورت برابر صفر است،

در صف در هاب مجازی vام و در دوره tام.

fikk'jts

اگر جریان تقاضا بین مبدا iام وjام در دوره tام تحت

اگر مرکز تقاضای vام در دوره tام یک هاب مجازی باشد
3در غیر این صورت برابر صفر است،

zvt

اگر جریان تقاضا بین مبدا iام وjام در دوره tام تحت

اگر مرکز تقاضای vام در دوره tام بسته شود وبه عنوان مرکز
تقاضا فعالیت کند یا باز شود و به عنوان هاب مجازی

سناریوی sام از طریق هاب مجازی vام و 'vام منتقل شود 3

فعالیت کند3در غیر این صورت برابر صفر است.

شکل  .1یک شبکه هاب مجازی نمونه برای خطوط هوایی
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M/M/C/K

شکل  .2یک شبکه هاب مجازی نمونه با یک مدل صف  M/M/C/Kبرای خطوط هوایی

 1-3فرمولسازی مدل ریاضی

حملونقل در مسیر با هابهای مجازی میباشند .گزارههای سوم و

 1-1-3تابع هدف و محدودیتها

چهارم به ترتیب نشاندهنده هزینههای حملونقل در مسیر با هاب-

در تابع هدف ( 1 ،)3گزاره اول بیانکننده مجموع هزینههای حملو-

های اصلی و مجازی میباشند .روابط داخل پرانتزهای هر یک از این

نقل در مسیرهای متفاوت میباشند که در آن ،گزاره اول نشاندهنده

گزارهها ،هزینه مسافت بین گرههای مبدا و مقصد در هر حالت را

هزینه حملونقل در مسیر مستقیم ،گزارههای دوم و پنجم به ترتیب

محاسبه میکنند .همچنین ،گزارههای  0تا  ،1مجموع هزینههای

نشاندهنده هزینه حملونقل در مسیر با هابهای اصلی و هزینه

مکانیابی هابهای مجازی شامل هزینههای باز کردن ،نگهداری و
بستن را در طول افق برنامهریزی نشان میدهند.
𝑇 𝐻𝑂𝑁 𝐻𝑂𝑁 𝑁𝑁 𝑁𝑁

𝑇

𝑁𝑁 𝑁𝑁

𝑠𝐶𝑈 minimize 𝑂𝐹𝑠 = ∑ ∑ ∑ 𝑞𝑖𝑗𝑡𝑠 . 𝑓𝑖𝑗𝑡𝑠 . (𝑙𝑖𝑗 . 𝑈𝐶𝑠 ) + ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑞𝑖𝑗𝑡𝑠 . 𝑓𝑖𝑘𝑘′𝑗𝑡𝑠 . (𝑙𝑖𝑘 + 𝛼. 𝑙𝑘𝑘′ + 𝑙𝑗𝑘′ ).
𝑡

𝑘′

𝑘

𝑖≠𝑗

𝑖

𝑡
𝑇 𝐻𝑉𝑁 𝐻𝑂𝑁 𝑁𝑁 𝑁𝑁

𝑖≠𝑗

𝑖

𝑆∀𝑠=1,…,

𝑠𝐶𝑈 + ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑞𝑖𝑗𝑡𝑠 . 𝑓𝑖𝑘𝑣𝑗𝑡𝑠 . (𝑙𝑖𝑘 + 𝛽. 𝑙𝑘𝑣 + 𝑙𝑗𝑣 ).
𝑘 𝑖≠𝑗 𝑖
𝑣
𝑡
𝑇 𝐻𝑉𝑁 𝐻𝑂𝑁 𝑁𝑁 𝑁𝑁

𝑠𝐶𝑈 + ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑞𝑖𝑗𝑡𝑠 . 𝑓𝑖𝑣𝑘𝑗𝑡𝑠 . (𝑙𝑖𝑣 + 𝛽. 𝑙𝑣𝑘 + 𝑙𝑗𝑘 ).

() 3

𝑘 𝑖≠𝑗 𝑖
𝑣
𝑡
𝑇 𝐻𝑉𝑁 𝐻𝑉𝑁 𝑁𝑁 𝑁𝑁

𝑠𝐶𝑈 + ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑞𝑖𝑗𝑡𝑠 . 𝑓𝑖𝑣𝑣′𝑗𝑡𝑠 . (𝑙𝑖𝑣 + 𝛻. 𝑙𝑣𝑣′ + 𝑙𝑗𝑣′ ).
𝑡
𝐻𝑉𝑁 𝑇

𝐻𝑉𝑁 𝑇

𝑣
𝑣′
𝐻𝑉𝑁 𝑇

𝑖≠𝑗

𝑖

𝑡𝑣𝐶𝐶 + ∑ ∑ 𝑜𝑥𝑣𝑡 . 𝐸𝐶𝑣𝑡 + ∑ ∑ 𝑥𝑣𝑡 . 𝑀𝐶𝑣𝑡 + ∑ ∑ 𝑐𝑥𝑣𝑡 .
𝑣

𝑉

𝑡

𝐻𝑉𝑁

 2-1-3محدودیتهای تخصيص مراكز تقاضا به هاب مجازی
() 5

= 𝑣 ∀𝑖 = 1, … , 𝑁𝑁,
1, … , 𝑁𝑉𝐻, 𝑡 = 1, … , 𝑇,

() 1

∀𝑣 = 1, … , 𝑁𝑉𝐻, 𝑡 = 1, … , 𝑇,

𝑡

𝑉

𝑡

() 0

𝑦𝑖𝑣𝑡 ≤ 𝑥𝑣𝑡 ,

∀𝑖 = 1, … , 𝑁𝑁, 𝑡 = 1, … , 𝑇,

∑ 𝑦𝑖𝑣𝑡 ≤ 1,
𝑣

𝑁𝑁

بطور کلی ،محدودیتهای ( )5الی ( )0تخصیص مراکز تقاضا به هاب

𝑡𝑣𝑖𝑦 ∑

مجازی را نشان میدهد .رابطه ( )5نشان میدهد که تخصیص هر

≥ 𝑥𝑣𝑡 ,

مرکز تقاضا به یک هاب مجازی در صورتی امکانپذیر است که آن

𝑖
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هاب مجازی باز باشد .رابطه ( )1نشان میدهد که در صورت باز

در صورتی از طریق هاب اصلی انتقال مییابد که مراکز تقاضای مبدا

بودن هاب مجازی حداقل یک مرکز تقاضا به آن تخصیص مییابد و

و مقصد به هاب مورد نظر مرتبط باشند .رابطه ( )30حداکثر تعداد

آن هاب در انتقال شبکه حملونقل فعالیت دارد .رابطه ( )0اطمینان

مجاز مسیرهای مستقیم برای هر مرکز تقاضا را مشخص میکند.

حاصل میکند که در صورت نیاز به هاب مجازی ،جریان تقاضا از

 4-1-3محدودیت های بودجه
𝐻𝑉𝑁 𝑇

هر مرکز تقاضا ،حداکثر به یک هاب مجازی امکان انتقال دارد.

()31

 3-1-3محدودیتهای تعيين مسير بين هر جفت مبدا و مقصد
NOH NVH

() 1

= ∀i,j
= 1, … ,NN,t

= 1, … ,T,s
1, … ,S,
= ∀𝑖, 𝑗 = 1, … , 𝑁𝑁, 𝑘, 𝑘′
= 𝑠 1, … , 𝑁𝑂𝐻, 𝑡 = 1, … , 𝑇,
1, … , 𝑆,
= ∀𝑖, 𝑗 = 1, … , 𝑁𝑁, 𝑘, 𝑘′
= 𝑠 1, … , 𝑁𝑂𝐻, 𝑡 = 1, … , 𝑇,
1, … , 𝑆,
= 𝑘 ∀𝑖, 𝑗 = 1, … , 𝑁𝑁,
= 𝑣 1, … , 𝑁𝑂𝐻,
= 𝑠 1, … , 𝑁𝑉𝐻, 𝑡 = 1, … , 𝑇,
1, … , 𝑆,
= 𝑘 ∀𝑖, 𝑗 = 1, … , 𝑁𝑁,
= 𝑣 1, … , 𝑁𝑂𝐻,
= 𝑠 1, … , 𝑁𝑉𝐻, 𝑡 = 1, … , 𝑇,
1, … , 𝑆,
= 𝑘 ∀𝑖, 𝑗 = 1, … , 𝑁𝑁,
= 𝑣 1, … , 𝑁𝑂𝐻,
= 𝑠 1, … , 𝑁𝑉𝐻, 𝑡 = 1, … , 𝑇,
1, … , 𝑆,
= 𝑘 ∀𝑖, 𝑗 = 1, … , 𝑁𝑁,
= 𝑣 1, … , 𝑁𝑂𝐻,
= 𝑠 1, … , 𝑁𝑉𝐻, 𝑡 = 1, … , 𝑇,
1, … , 𝑆,
= ∀𝑖, 𝑗 = 1, … , 𝑁𝑁, 𝑣, 𝑣′
= 𝑠 1, … , 𝑁𝑉𝐻, 𝑡 = 1, … , 𝑇,
1, … , 𝑆,
= ∀𝑖, 𝑗 = 1, … , 𝑁𝑁, 𝑣, 𝑣′
= 𝑠 1, … , 𝑁𝑉𝐻, 𝑡 = 1, … , 𝑇,
1, … , 𝑆,

() 1
() 1

() 1

()34

()33
()35
()31
()30

= 𝑡 ∀𝑖 = 1, … , 𝑁𝑁,
1, … , 𝑇, 𝑠 = 1, … , 𝑆,

≤ 𝑇𝐵,

𝑘

𝑘′

𝑘

و بستن هاب مجازی را نشان میدهد.

NOH NVH

+ ∑ ∑ 𝑓𝑖𝑣𝑘𝑗𝑡𝑠 + ∑ ∑ 𝑓𝑖𝑣𝑣′𝑗𝑡𝑠 = 1,

() 0

𝑣

NOH NOH

NVH NVH

𝑣′

𝑣

𝑡

𝑡

𝑣

𝑡

محدودیت ( )31حداکثر بودجه مورد نیاز برای بازگشایی ،نگهداری

𝑠𝑡𝑗𝑣𝑘𝑖𝑓 ∑ ∑ 𝑓𝑖𝑗𝑡𝑠 + ∑ ∑ 𝑓𝑖𝑘𝑘 ′ 𝑗𝑡𝑠 +
𝑣

𝐻𝑉𝑁 𝑇

𝐻𝑉𝑁 𝑇

𝑡𝑣𝐶𝐶 ∑ ∑ 𝑜𝑥𝑣𝑡 . 𝐸𝐶𝑣𝑡 + ∑ ∑ 𝑥𝑣𝑡 . 𝑀𝐶𝑣𝑡 + ∑ ∑ 𝑐𝑥𝑣𝑡 .

𝑣

𝑣

 5-1-3محدودیتهای مربوط به حداكثر یک بار تغيير حالت

𝑘

𝑓𝑖𝑘𝑘′𝑗𝑡𝑠 ≤ 𝑦𝑖𝑘 ,

∀𝑣 = 1, … , 𝑁𝑉𝐻, 𝑡 ≥ 2,

()30

|𝑥𝑣𝑡 − 𝑥𝑣,𝑡−1 | = 𝑧𝑣𝑡 ,
𝑇

𝑓𝑖𝑘𝑘′𝑗𝑡𝑠 ≤ 𝑦𝑗𝑘 ,

∀𝑣 = 1, … , 𝑁𝑉𝐻,

()31

∑ 𝑧𝑣𝑡 ≤ 1,
𝑡

𝑓𝑖𝑘𝑣𝑗𝑡𝑠 ≤ 𝑦𝑖𝑘 ,

روابط ( )30و ( )31تضمینکننده حداکثر یکبار تغییر حالت هاب
مجازی در طول افق برنامهریزی می باشند ،به این صورت که در

𝑓𝑖𝑘𝑣𝑗𝑡𝑠 ≤ 𝑦𝑗𝑣𝑡 ,

رابطه ( )30متغیر  zvtوضعیت هر هاب را در هر دوره نسبت به دوره
قبل مقایسه میکند و در صورت تغییر وضعیت مقدار آن برابر یک

𝑓𝑖𝑣𝑘𝑗𝑡𝑠 ≤ 𝑦𝑖𝑣𝑡 ,

خواهد شد.
 6-1-3محدودیتهای مربوط به شرایط بازو بسته شدن

𝑓𝑖𝑣𝑘𝑗𝑡𝑠 ≤ 𝑦𝑗𝑘 ,

هابهای مجازی
()31

𝑓𝑖𝑣𝑣′𝑗𝑡𝑠 ≤ 𝑦𝑖𝑣𝑡 ,

()31
()54

𝑓𝑖𝑣𝑣′𝑗𝑡𝑠 ≤ 𝑦𝑗𝑣′𝑡 ,

()53

𝑁𝑁

∑ 𝑓𝑖𝑗𝑡𝑠 ≤ 𝑀𝐷𝑃,

= 𝑡 ∀𝑣 = 1, … , 𝑁𝑉𝐻,
1,
≥ 𝑡 ∀𝑣 = 1, … , 𝑁𝑉𝐻,
2,
= 𝑡 ∀𝑣 = 1, … , 𝑁𝑉𝐻,
1,
≥ 𝑡 ∀𝑣 = 1, … , 𝑁𝑉𝐻,
2,

(1 − 𝑖𝑥𝑣 ). 𝑧𝑣𝑡 = 𝑜𝑥𝑣𝑡 ,
(1 − 𝑥𝑣,𝑡−1 ). 𝑧𝑣𝑡 = 𝑜𝑥𝑣𝑡 ,
𝑖𝑥𝑣 . 𝑧𝑣𝑡 = 𝑐𝑥𝑣𝑡 ,
𝑥𝑣,𝑡−1 . 𝑧𝑣𝑡 = 𝑐𝑥𝑣𝑡 ,

محدودیتهای ( )31الی ( )53شرایط بازو بسته شدن هابهای

𝑖≠𝑗

محدودیتهای ( )1الی ( )30مسیر بین هرجفت مبدا و مقصد را

مجازی را نشان میدهند .مشخصا ،محدودیتهای ( )31و ()31

تعیین میکنند که در آنجا رابطه ( )1بیانکننده آنست که در هر دوره

نشاندهنده وضعیت باز کردن هاب مجازی در دورههای زمانی

و تحت هر سناریو ،جریان تقاضا بین هر جفت مرکز مبدا و مقصد،

مختلف میباشند که در آن وقتی یکبار تغییر وضعیت برای هاب

از طریق یکی از مسیرهای ذکر شده منتقل میشود .همچنین ،رابطه

مجازی صورت گرفته باشد ،امکان باز و بسته شدن مجدد وجود

( )0الی ( )31تضمین کننده مسیرهای مختلف بین هر جفت گره مبدا

ندارد .همچنین ،روابط ( )54و ( )53بیانگر همین ویژگی در مورد

و گره مقصد در هر دوره میباشند .برای مثال ،محدودیتهای ( )0و

بستن هابهای مجازی میباشند.

( )1بیانکننده آنست که جریان تقاضا بین هر جفت گره مبدا و مقصد،

 7-1-3محدودیتهای مربوط به زمان انتظار در صف
فصلنامه مهندسی حملونقل /سال سیزدهم /شماره سوم (/)15بهار 3043

3150

یک مدل برنامه ریزی ریاضی احتمالی برای مکانیابی هابهای مجازی در شبکه حمل و نقل خطوط هوایی تحت یک مدل صف
M/M/C/K
()55

= 𝑘∀
1, … , 𝑁𝑂𝐻, 𝑡 = 1, … , 𝑇,

()51

= 𝑡 ∀𝑣 = 1, … , 𝑁𝑉𝐻,
1, … , 𝑇,

زمان انتظار در صف در هر هاب اصلی ( P

مدت میباشد:

>𝓉𝑘𝑡 ) ≤ 𝒯𝑞,𝑘𝑡 ,و در هر دوره

𝑛 𝑡𝑘1 λ
( ) 𝜋0 ,
𝜇 !𝑛
𝑡𝑘
= 𝑛𝜋
1
1
𝑡𝑘λ
( )𝑛 𝜋0 ,
𝑡𝑘𝑐𝑛−
𝑐
!
𝑐
𝜇
𝑡𝑘
𝑡𝑘
{
𝑡𝑘

0 ≤ 𝑛 ≤ 𝑐𝑘𝑡 ,

زمان انتظار در صف در هر هاب ( P
>𝓉𝑣𝑡 ) ≤ 𝒯𝑞,𝑣𝑡 ,مجازی و در هر دوره

𝑐𝑘𝑡 ≤ 𝑛 ≤ 𝐶𝑎𝑝𝑘𝑡 ,

محدودیتهای احتمالی ( )55و ( )51نشان میدهند که در هر دوره
احتمال اینکه مدت زمان انتظار در صف در یک هاب اصلی و یا

در مدل صف پیشنهادی ،به دلیل وجود محدودیت حداکثر تعداد افراد

مجازی از یک حد باالیی تجاوز کند ،کمتر یا مساوی یک حد پایین

موجود در سیستم ،ضریب بهره وری (𝜌) میتواند هر عددی را اختیار

میباشد .در واقع این دو محدودیت تعداد مشتریهای وارد شده به

کند تا سیستم در حالت پایدار قرار بگیرد .مقدار ضریب بهره وری

هابهای اصلی و مجازی را محدود میکنند.در واقع ،این محدودیت-

برای هر هاب اصلی  kدر هر دوره  ،tاز تقسیم متوسط نرخ ورود به

های صف نقش محدودیتهای ظرفیتی را برای هر هاب در شبکه

نرخ خروج بدست میآید:

مور مطالعه اجرا میکنند .هدف از این کار افزایش سطح سرویس

,

شبکه هاب می باشد ،چرا که با توجه به نسبت جریان گذرنده از

𝑡𝑘𝜆

= 𝑡𝑘𝜌

𝑡𝑘𝜇 𝑐𝑘𝑡 .

فرض کنید  π0احتمال اینکه در سیستم هیچ مشتری وجود نداشته

هاب به ظرفیت سرویس آن ،ممکن است در برخی از هاب ها ازدحام

باشد را نشان دهد .چون ضریب بهرهوری هر عددی را میتواند

رخ داده و زمان سپری شده در آنها افزایش یابد .جهت محاسبه زمان

اختیار کند ،دو حالت برای این احتمال با توجه به ضریب بهرهوری

انتظار در هابها ،هر هاب به صورت یک شبکه باز متشکل از یک

در نظر گرفته شده است:

سیستم صف  M/M/C/kدرنظرگرفته شده است .مقدار بهینه نرخ

−1

𝑛)

𝜌𝑘𝑡 = 1,

ورود به هر هاب و به دنبال آن متوسط زمان انتظار در هر هاب،

}

همزمان با مکانیابی هابها و تخصیص نقاط غیر هاب صورت می

𝜇
𝑛 𝑡𝑘1 λ
(
)) + 𝑘𝑡 (𝐶𝑎𝑝𝑘𝑡 − 𝑐𝑘𝑡 + 1
𝜇 !𝑛
𝑐
! 𝑡𝑘
𝑡𝑘

−1

𝑛)

𝐶𝑎𝑝𝑘𝑡 −𝑐𝑘𝑡 +1

𝜌𝑘𝑡 ≠ 1,

گیرد .با استفاده از این روش ،ازدحام در هابها نسبت به حالتیکه

𝑡𝑘λ

(

}

𝑡𝑘λ

(

𝑡𝑘𝜌 1 −
𝜇
𝑛 𝑡𝑘1 λ
(
𝑡𝑘 ) +
𝜇 !𝑛
𝑐
!
𝑡𝑘𝜌 1 −
𝑡𝑘
𝑡𝑘

𝑐𝑘𝑡−1
∑
𝑛=0

{ = 𝜋0

𝑐𝑘𝑡−1
∑
𝑛=0

{{

یک مدل صف بینهایت برای سیستم با گره های هاب وجود داشته

به دلیل وجود دو مقدار برای  𝜋0به ازای  ρهای مختلف ،ما در معادله

باشد ،میتواند بهتر کنترل شود.

زیر برای محاسبه  wاز هر دو مقدار  π0استفاده میکنیم و به ازای 𝜋0

𝑝(𝑇𝑞,𝑘𝑡 > 𝓉𝑘𝑡 ) = 1 − 𝑝(𝑇𝑞,𝑘𝑡 < 𝓉𝑘𝑡 ) = 1 − 𝑤𝑞 (𝓉𝑘𝑡 ) ≤ 𝒯𝑞,𝑘𝑡 ,

دو معادله خواهیم داشت:

که در آن 𝑡𝑘 𝑇𝑞,زمان انتظار در صف در هاب اصلی  kدر دوره  tرا

𝑡𝑘𝑤𝑞,
=1

نشان میدهد و ) wq(𝓉 ktتابع توزیع تجمعی مدت زمان انتظار در

λ
1
1
𝑡𝑘𝑐𝑛−
𝑛) 𝑡𝑘 (
𝑖
𝜇 𝑡𝑘𝑐𝑐𝑘𝑡 ! 𝑐𝑘𝑡 𝑛−
𝑡𝑘𝓉(𝑐𝑘𝑡 . 𝜇𝑘𝑡 . 𝓉𝑘𝑡 ) 𝑒 −𝑐𝑘𝑡.μ𝑘𝑡.
𝑡𝑘
∑ −
,
∑
λ
1
1
1
!𝑖
( 𝑘𝑡 )𝐶𝑎𝑝𝑘𝑡 𝑖=0
𝑛=𝑐𝑘𝑡 { } −
𝜋0
𝜇 𝑡𝑘𝑐𝑐𝑘𝑡 ! 𝑐𝑘𝑡 𝐶𝑎𝑝𝑘𝑡−
𝑡𝑘
𝐶𝑎𝑝𝑘𝑡 −1

صف در هاب اصلی  kدر دوره  tرا نشان میدهد که بصورت رابطه

که در معادله باال  π0به صورت زیر محاسبه میشود:

( )50محاسبه میگردد:
𝑡𝑘𝑤𝑞,

()50

𝑡𝑘𝓉(𝑐𝑘𝑡 . 𝜇𝑘𝑡 . 𝓉𝑘𝑡 )𝑖 𝑒 −𝑐𝑘𝑡 .𝜇𝑘𝑡 .
,
!𝑖

𝑡𝑘𝑐𝑛−

𝐶𝑎𝑝𝑘𝑡 −1

∑ 𝑛𝑞 ∑
𝑖=0

−1

𝜌𝑘𝑡 = 1,

=1−

𝑡𝑘𝑐=𝑛

)(𝐶𝑎𝑝𝑘𝑡 − 𝑐𝑘𝑡 + 1

! 𝑡𝑘𝑐

}

−1

که در آن  qnاحتمال اینکه در زمان ورود مشتری nنفر داخل سیستم

𝐶𝑎𝑝𝑘𝑡 −𝑐𝑘𝑡 +1

𝜌𝑘𝑡 ≠ 1,

باشند را نشان میدهد که بصورت زیر محاسبه میگردد:
𝑛 ≤ 𝐶𝑎𝑝𝑘𝑡 − 1,

𝑡𝑘𝑐)

𝑡𝑘λ

𝑡𝑘𝜇

}

𝑛𝜋
𝑡𝑘𝑝𝑎𝐶𝜋 𝑞𝑛 = {1 −
0

𝑡𝑘𝜌 1 −

𝑡𝑘𝜌 1 −

𝑡𝑘𝑐

(

1
𝑛 𝑡𝑘λ
(
) +
𝜇 !𝑛
𝑡𝑘

𝑡𝑘λ
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∑
𝑛=0

(
)
𝑡𝑘𝜇
1
𝑛 𝑡𝑘λ
∑
(
) +
𝜇 !𝑛
! 𝑡𝑘𝑐
𝑛=0
𝑡𝑘

با توجه به معادله باال و معادله ( )50میتوان نوشت:

در رابطه فوق 𝑛𝜋 بیانگر احتمال وجود  nمشتری در سیستم در دراز

𝑐𝑘𝑡 −1

{ = 𝜋0

𝑐𝑘𝑡 −1

{{

صابر شيریپور
λ
1
1
𝑡𝑘𝑐𝑛−
𝑛) 𝑡𝑘 (
𝑖
𝜇 𝑡𝑘𝑐𝑐𝑘𝑡 ! 𝑐𝑘𝑡 𝑛−
𝑡𝑘𝓉(𝑐𝑘𝑡 . 𝜇𝑘𝑡 . 𝓉𝑘𝑡 ) 𝑒 −𝑐𝑘𝑡.𝜇𝑘𝑡.
𝑡𝑘
∑
∑
λ
1
1
1
!𝑖
( 𝑘𝑡 )𝐶𝑎𝑝𝑘𝑡 𝑖=0
𝑛=𝑐𝑘𝑡 { } −
𝜋0
𝜇 𝑡𝑘𝑐𝑐𝑘𝑡 ! 𝑐𝑘𝑡 𝐶𝑎𝑝𝑘𝑡−
𝑡𝑘
≤ 𝒯𝑞,𝑘𝑡 .

داشت:

𝐶𝑎𝑝𝑘𝑡 −1

()51

با حل عددی معادله فوق یک مقدار برای 𝜆 بدست میآید که این
مقدار به معنای نرخ مراجعه به سیستم میباشد وچون ما به دنبال نرخ

1
1
𝜆
𝑡𝑣𝑐𝑛−
𝑛) 𝑡𝑣 (
𝑖
𝜇 𝑡𝑣𝑐𝑐𝑣𝑡 ! 𝑐𝑣𝑡 𝑛−
𝑡𝑣𝓉(𝑐𝑣𝑡 . 𝜇𝑣𝑡 . 𝓉𝑣𝑡 ) 𝑒 −𝑐𝑣𝑡.𝜇𝑣𝑡.
𝑡𝑣
∑
∑
1
1
1
𝜆
!𝑖
}−
( 𝑣𝑡 )𝐶𝑎𝑝𝑣𝑡 𝑖=0
{ 𝑡𝑣𝑐=𝑛
𝜋0
𝜇 𝑡𝑣𝑐𝑐𝑣𝑡 ! 𝑐𝑣𝑡 𝐶𝑎𝑝𝑣𝑡−
𝑡𝑣

𝐶𝑎𝑝𝑣𝑡 −1

≤ 𝒯𝑞,𝑣𝑡 .

()51

ورود به هاب میباشیم (در این مدل صف به علت وجود محدودیت

با حل عددی معادله باال به طریق مشابه آنچه که برای هابهای اصلی

ظرفیت نرخ مراجعه با نرخ ورود متفاوت میباشد) نمیتوانیم از این

بیان شده است ،خواهیم داشت:

−

مقدار 𝜆 استفاده کنیم وباید از مقدار 𝜆 استفاده کنیم که آنرا 𝑥𝑎𝑚𝜆

𝜆𝑚𝑎𝑥 = 𝜆 (1 − 𝜋𝑐𝑎𝑝 ),
𝑡𝑣

مینامیم

بنابراین برای هابهای اصلی نیز میتوان گفت:

𝜆𝑚𝑎𝑥 = 𝜆 . (1 − 𝜋𝑐𝑎𝑝 ).

λ ≤ 𝜆𝑚𝑎𝑥 ,

𝑡𝑘

در اینجا برای محاسبه 𝑡𝑣𝜆 داریم:

با توجه به تعاریفی که در باال صورت گرفته و مقداری که برای 𝜆

𝑡𝑣𝜆

بدست آمده است ،میتوان گفت:

𝐻𝑂𝑁 𝑁𝑁 𝑁𝑁

𝑠𝑡𝑗𝑘𝑣𝑖𝑓 = ∑ ∑ ∑ 𝑞𝑖𝑗𝑡𝑠 .

λ ≤ 𝜆𝑚𝑎𝑥 ,

𝑣∀
= 1, … , 𝑁𝑉𝐻,
𝑡 = 1, … , 𝑇,
𝑠 = 1, … , 𝑆.

برای محاسبه 𝑡𝑘𝜆 داریم:
𝑡𝑘𝜆

𝐻𝑂𝑁 𝑁𝑁 𝑁𝑁

𝑠𝑡𝑗= ∑ ∑ ∑ 𝑞𝑖𝑗𝑡𝑠 . 𝑓𝑖𝑘𝑘′
∀ 𝑘 = 1, … , 𝑁𝑂𝐻,
𝑡 = 1, … , 𝑇,
𝑠 = 1, … , 𝑆.

𝑘 𝑖≠𝑗 𝑖
𝐻𝑉𝑁 𝑁𝑁 𝑁𝑁

𝑠𝑡𝑗+ ∑ ∑ ∑ 𝑞𝑖𝑗𝑡𝑠 . 𝑓𝑖𝑣𝑣′
𝑖 𝑗≠𝑖 𝑣′
𝐻𝑂𝑁 𝑁𝑁 𝑁𝑁

𝑠𝑡𝑗𝑣𝑘𝑖𝑓 + ∑ ∑ ∑ 𝑞𝑖𝑗𝑡𝑠 .

𝑖 𝑗≠𝑖 𝑘′
𝐻𝑉𝑁 𝑁𝑁 𝑁𝑁

𝑘 𝑖≠𝑗 𝑖
𝐻𝑉𝑁 𝑁𝑁 𝑁𝑁

𝑠𝑡𝑗𝑣𝑘𝑖𝑓 + ∑ ∑ ∑ 𝑞𝑖𝑗𝑡𝑠 .

+ ∑ ∑ ∑ 𝑞𝑖𝑗𝑡𝑠 . 𝑓𝑖𝑣′𝑣𝑗𝑡𝑠 ,

𝑣 𝑖≠𝑗 𝑖
𝐻𝑉𝑁 𝑁𝑁 𝑁𝑁

𝑣′

𝑖≠𝑗

𝑖

𝑠𝑡𝑗𝑘𝑣𝑖𝑓 + ∑ ∑ ∑ 𝑞𝑖𝑗𝑡𝑠 .
𝑣 𝑖≠𝑗 𝑖
𝐻𝑂𝑁 𝑁𝑁 𝑁𝑁

پس همانند محدودیت مربوط به هابهای اصلی داریم:

+ ∑ ∑ ∑ 𝑞𝑖𝑗𝑡𝑠 . 𝑓𝑖𝑘′𝑘𝑗𝑡𝑠 ,
𝑘′

𝑖≠𝑗

𝜆𝑣𝑡 ≤ 𝜆𝑚𝑎𝑥,𝑣𝑡 ,

𝑖

در نتیجه خواهیم داشت:

اکنون با توجه به معادله ( )51که مربوط به محدودیت زمان انتظار

𝐻𝑂𝑁 𝑁𝑁 𝑁𝑁

میباشد یک مقدار ماکسیمم برای 𝜆 بصورت زیر بدست میآید:

𝑠𝑡𝑗𝑘𝑣𝑖𝑓 ∑ ∑ ∑ 𝑞𝑖𝑗𝑡𝑠 .
𝑘 𝑖≠𝑗
𝐻𝑉𝑁 𝑁𝑁 𝑁𝑁

𝜆𝑘𝑡 ≤ 𝜆𝑚𝑎𝑥,𝑘𝑡 ,

𝑠𝑡𝑗+ ∑ ∑ ∑ 𝑞𝑖𝑗𝑡𝑠 . 𝑓𝑖𝑣𝑣′

در نتیجه خواهیم داشت:
𝐻𝑂𝑁 𝑁𝑁 𝑁𝑁

()51

𝑠𝑡𝑗∑ ∑ ∑ 𝑞𝑖𝑗𝑡𝑠 . 𝑓𝑖𝑘𝑘′
𝑗≠𝑖 𝑘′
𝐻𝑉𝑁 𝑁𝑁 𝑁𝑁

()50

𝑘∀
= 1, … , 𝑁𝑂𝐻,
𝑡 = 1, … , 𝑇,
𝑠 = 1, … , 𝑆.

𝑖

𝑖

𝑠𝑡𝑗𝑣+ ∑ ∑ ∑ 𝑞𝑖𝑗𝑡𝑠 . 𝑓𝑖𝑣′

𝑣 𝑖≠𝑗 𝑖
𝐻𝑉𝑁 𝑁𝑁 𝑁𝑁

𝑣′

𝑖≠𝑗

𝑖

≤ 𝜆𝑚𝑎𝑥,𝑣𝑡 ,

𝑠𝑡𝑗𝑘𝑣𝑖𝑓 + ∑ ∑ ∑ 𝑞𝑖𝑗𝑡𝑠 .

اکنون ،محدودیتهای ( )50و ( )51جایگزین محدودیتهای

𝑣 𝑖≠𝑗 𝑖
𝐻𝑂𝑁 𝑁𝑁 𝑁𝑁

احتمالی ( )55و ( )51که نشاندهنده محدودیت ظرفیت هابها

𝑠𝑡𝑗𝑘+ ∑ ∑ ∑ 𝑞𝑖𝑗𝑡𝑠 . 𝑓𝑖𝑘′
𝑘′

𝑠𝑡𝑗𝑣𝑘𝑖𝑓 + ∑ ∑ ∑ 𝑞𝑖𝑗𝑡𝑠 .
𝑘 𝑖≠𝑗 𝑖
𝐻𝑉𝑁 𝑁𝑁 𝑁𝑁

𝑠𝑡𝑗𝑣𝑘𝑖𝑓 + ∑ ∑ ∑ 𝑞𝑖𝑗𝑡𝑠 .

𝑖≠𝑗

∀ 𝑣 = 1, … , 𝑁𝑉𝐻,
𝑡 = 1, … , 𝑇,
𝑠 = 1, … , 𝑆.

𝑖 𝑗≠𝑖 𝑣′
𝐻𝑂𝑁 𝑁𝑁 𝑁𝑁

𝑖

(مجازی و اصلی) میباشند ،خواهند شد.

≤ 𝜆𝑚𝑎𝑥,𝑘𝑡 ,

همچنین ،با توجه به نکات فوق ،برای هابهای مجازی نیز خواهیم
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یک مدل برنامه ریزی ریاضی احتمالی برای مکانیابی هابهای مجازی در شبکه حمل و نقل خطوط هوایی تحت یک مدل صف
M/M/C/K
 : PSاحتمال رخدادن هر سناریو به طوری که ، ∑𝑠 𝑃𝑠 =1

 2-3پيادهسازی مدل استوار
مسائل تصمیمگیری اغلب به علت عدم دقت ،تغییرپذیری مستمر و

 : δijtsمقدار تقاضای برآورده نشده از مراکز تقاضای  iبه  jدر دوره

ناتوانی در دیدن وقایع آینده با عدم اطمینانهایی مواجه هستند.

tام تحت سناریوی sام.

نویسندگان بسیاری بحث استواری را مورد تحقیق و بررسی قرار داده

اکنون با توجه به پارامترهای تعریف شده ،تابع هدف و محدودیت-

و نتیجه کار آنها منجر به حوزه تحقیقاتی وسیعی شده است .اگر

های مدل بهینهسازی استوار به صورت روابط ( )51الی ( )10خواهند

مدلها استوار باشند ،خطر بکارگیری اشتباه آنها بسیار کمتر خواهد

بود.
 1-2-3تابع هدف

شد و استواری به این مفهوم است که خروجی مدل نباید خیلی نسبت

𝑛𝑖𝑚

به مقادیر دقیق پارامترها و ورودیهای مدل حساس باشد .در بهینه-

𝑆

𝑆

) 𝑠𝐹𝑂([ )𝑠(𝑃 ∑ 𝒬 = ∑ 𝑃(𝑠). (𝑂𝐹𝑠 ) +

سازی استوار به دنبال جوابهای نزدیک به بهینهای هستیم که با

𝑠

()51

احتمال باالیی موجه هستند .اولین گام در این زمینه بوسیله سویستر

𝑠
𝑆

] 𝑠𝜃− ∑ 𝑃(𝑠). (𝑂𝐹𝑠 ) + 2
𝑆

برداشته شد که در آن یک مدل برنامهریزی خطی برای تولید جوابی

𝑁𝑁 𝑁𝑁

𝑇

𝑠

𝑠𝑡𝑗𝑖𝛿 + ω ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑃(𝑠).
𝑠

که برای همه دادههای متعلق به مجموعه محدب موجه میباشد ،ارائه

𝑖≠𝑗

𝑡

𝑖

 2-2-3محدودیت مربوط به معادله خطیسازی استوار

گردید ] .[Soyster, 1973سپس ،مطالعات بیشتری در توسعه

𝑆

بهینهسازی استوار توسط بن تال و نمیروسکی صورت پذیرفت

()14

∀𝑠 = 1, … , 𝑆,

𝑠𝜃 (𝑂𝐹𝑠 ) − ∑ 𝑃(𝑠). (𝑂𝐹𝑠 ) +
𝑠

≥ 0,

] .[Ben-Tal and Nemirovski, 2000عالوه بر تحقیقات

رابطه ( )14معادله خطیسازی استوار میباشد.

اشاره شده که مبتنی بر نوسان پارامترها در یک بازه میباشند،

 3-2-3محدودیتهای اصالح شده

مطالعات دیگری در زمینه مدلسازی ریاضی انجام شده است که

𝑘∀
= 1, … , 𝑁𝑂𝐻,
𝑡 = 1, … , 𝑇,
𝑠 = 1, … , 𝑆,

مبتنی بر مفهوم سناریو میباشند مانند مالوی و همکاران [Mulvey,
] .Vanderbei and Zenios, 1995در این مطالعات ،بهینهسازی
استوار مسائل برنامهریزی ریاضی با دادههای نامطمئن مورد بررسی

𝑠𝑡𝑗∑ ∑ ∑ (𝑞𝑖𝑗𝑡𝑠 −𝛿𝑖𝑗𝑡𝑠 ). 𝑓𝑖𝑘𝑘′
𝑗≠𝑖 𝑘′
𝐻𝑉𝑁 𝑁𝑁 𝑁𝑁

𝑖

𝑠𝑡𝑗𝑣𝑘𝑖𝑓 + ∑ ∑ ∑ (𝑞𝑖𝑗𝑡𝑠 −𝛿𝑖𝑗𝑡𝑠 ).
𝑣 𝑖≠𝑗 𝑖
𝐻𝑉𝑁 𝑁𝑁 𝑁𝑁

()13

قرار میگیرند .این بهینهسازی مرتبط با مسائلی است که جنس داده-

𝐻𝑂𝑁 𝑁𝑁 𝑁𝑁

𝑠𝑡𝑗𝑘𝑣𝑖𝑓 + ∑ ∑ ∑ (𝑞𝑖𝑗𝑡𝑠 −𝛿𝑖𝑗𝑡𝑠 ).
𝑣 𝑖≠𝑗 𝑖
𝐻𝑂𝑁 𝑁𝑁 𝑁𝑁

های آنها از نوع سناریو باشند .محققین یک فرمولبندی مدل عمومی

𝑠𝑡𝑗𝑘+ ∑ ∑ ∑ (𝑞𝑖𝑗𝑡𝑠 −𝛿𝑖𝑗𝑡𝑠 ). 𝑓𝑖𝑘′

را برای بهینهسازی استوار ارائه دادند.

𝑘′

𝑖≠𝑗

𝑖

≤ 𝜆𝑚𝑎𝑥,𝑘𝑡 ,

در این تحقیق ،پارامتر مقدار تقاضای گرهها قابل اعتماد نبوده و

𝑣∀
= 1, … , 𝑁𝑉𝐻,
𝑡 = 1, … , 𝑇,
=𝑠
1, … , 𝑆,

نوسانی در نظر گرفته شدهاند .در نتیجه تابع هدف نسبت به تغییرات
این پارامتر استوار میشود .بر این اساس ،برای تقاضا سناریوهای
مختلفی در نظر گرفته میشود .در این حالت ،تعدادی پارامتر جدید

()15

به مدل اضافه خواهد شد که در ادامه به تعریف آنها میپردازیم:

𝐻𝑂𝑁 𝑁𝑁 𝑁𝑁

𝑠𝑡𝑗𝑘𝑣𝑖𝑓 ∑ ∑ ∑ (𝑞𝑖𝑗𝑡𝑠 −𝛿𝑖𝑗𝑡𝑠 ).
𝑘 𝑖≠𝑗
𝐻𝑉𝑁 𝑁𝑁 𝑁𝑁

𝑖

𝑠𝑡𝑗+ ∑ ∑ ∑ (𝑞𝑖𝑗𝑡𝑠 −𝛿𝑖𝑗𝑡𝑠 ). 𝑓𝑖𝑣𝑣′
𝑖 𝑗≠𝑖 𝑣′
𝐻𝑂𝑁 𝑁𝑁 𝑁𝑁

𝑠𝑡𝑗𝑣𝑘𝑖𝑓 + ∑ ∑ ∑ (𝑞𝑖𝑗𝑡𝑠 −𝛿𝑖𝑗𝑡𝑠 ).
𝑘 𝑖≠𝑗 𝑖
𝐻𝑉𝑁 𝑁𝑁 𝑁𝑁

𝑠𝜃:پارامتر خطیسازی تابع هدف،

𝑠𝑡𝑗𝑣+ ∑ ∑ ∑ (𝑞𝑖𝑗𝑡𝑠 −𝛿𝑖𝑗𝑡𝑠 ). 𝑓𝑖𝑣′

𝒬  :وزن توازن بین امید ریاضی و واریانس در استواری جواب،

𝑣′

𝑖≠𝑗

𝑖

≤ 𝜆𝑚𝑎𝑥,𝑣𝑡 ,

𝜔 :وزن توازن و مبادله بین استواری جواب و استواری مدل،

محدودیتهای ( )5الی ( )53بدون تغییر و محدودیتهای ( )50و
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( )51که مربوط به زمان انتظار در صف میباشند ،با در نظر گرفتن

مشخص میباشند .همچنین ،در این مطالعه ،با توجه به اینکه هاب-

مقدار تقاضای برآورده نشده  ،δijtsبصورت محدودیتهای ( )13و

های مجازی در صورت لزوم باز و یا بسته میشوند ،سه نوع هزینه

( )15تغییر یافتهاند.

باز کردن ،نگهداری و بستن برای این نوع هابها در نظر گرفته شده

 4-2-3محدودیتهای مربوط به متغيرهای صفر و یک و

است .در جدول  1مقادیر این هزینهها نمایش داده شدهاند.

پيوسته

در جدول ،0تعداد سرویسدهندهها برای هابهای اصلی و مجازی

()11

()10
()11
()10

𝑓𝑖𝑗𝑡𝑠 , 𝑓𝑖𝑘𝑘 ′ 𝑗𝑡𝑠 , 𝑓𝑖𝑘𝑣𝑗𝑡𝑠 ,
𝑓𝑖𝑣𝑘𝑗𝑡𝑠 , 𝑓𝑖𝑣𝑣′𝑗𝑡𝑠 ϵ{0 , 1},

∀𝑖, 𝑗 = 1, … , 𝑁𝑁,
𝑘, 𝑘 ′ = 1, … , 𝑁𝑂𝐻,
𝑣, 𝑣 ′ = 1, … , 𝑁𝑉𝐻,
𝑡 = 1, … , 𝑇, 𝑠 = 1, … , 𝑆,
𝑦𝑖𝑣𝑡 ϵ{0 , 1},
∀ 𝑖 = 1, … , 𝑁𝑁,
𝑣 = 1, … , 𝑁𝑉𝐻 ,
𝑡 = 1, … , 𝑇,
𝑥𝑣𝑡 , 𝑧𝑣𝑡 , 𝑜𝑥𝑣𝑡 , 𝑐𝑥𝑣𝑡 , 𝑖𝑥𝑣𝑡 ϵ{0 , 1}, ∀ 𝑣 = 1, … , 𝑁𝑉𝐻,
𝑡 = 1, … , 𝑇.
𝜃𝑠 , 𝛿𝑖𝑗𝑡𝑠 ≥ 0,
∀ 𝑖, 𝑗 = 1, … , 𝑁𝑁,
𝑡 = 1, … , 𝑇, 𝑠 = 1, … , 𝑆.

در دورههای متفاوت ارائه داده شدهاند .همچنین ،نرخ سرویسدهی
هر سرویس دهنده و حداکثر تعداد مشتریهایی که میتوانند در صف
بمانند برای هابهای اصلی و مجازی به ترتیب برابر 𝜇𝑣𝑡 =54
= 𝑡𝑘𝜇 و  𝑏𝑣𝑡 = 𝑏𝑘𝑡 = 34میباشند .همچنین ،حد باالی زمان
انتظار در صف و حد باالی مطلوب برای احتمال زیاد شدن زمان
انتظار در صف در هابهای اصلی و مجازی در دورههای مختلف
برابر  4/5فرض شدهاند (  𝓉𝑣𝑡 = 𝓉𝑘𝑡 =4/5و 𝒯𝑞,𝑣𝑡 =4/5

محدودیتهای ( )11الی ( )10متغیرهای صفر و یک و متغیرهای

= 𝑡𝑘 .)𝒯𝑞,همچنین ،در جدول  ،1مقادیر پارامترهای مدل استوار

پیوسته مساله را نشان میدهند.

.4

بکارگرفته شده در مساله مورد مطالعه آمده است.

نتایج عددی

در اینجا فرض شده است که مقدار متوسط نرخ جریان تقاضا بین

در این بخش ،برای درک بهتر مساله پیشنهادی ،به ارائه یک مطالعه

گرههای  iو  jدر دوره tام و تحت سناریوی sام ،qijts ،که در ساعت

تجربی بر اساس مجموعه اطالعات شناخته شده  CABکه اولین

پیک محاسبه میشود ،از توزیع یکنواخت در بازه ) (Lts,Utsپیروی

بار توسط اوکلی بر پایه انتقال مسافران خطوط هوایی بین  51شهر

میکند .حد باال و پایین این تابع توزیع در دورهها وسناریوهای

معروف آمریکا معرفی شده است ،میپردازیم ].[O'kelly, 1987

مختلف ،متفاوت در نظر گرفته شدهاند .در جدول  ،0مقادیر این

این مجموعه اطالعات توسط سازمان مطالعات هوایی آمریکا ارزیابی

پارامترها نمایش داده شدهاند .همچنین ،ضرایب تخفیف برای بهره-

شده و توسط اکثر محققین مکانیابی هاب مورد استفاده قرار گرفته

مندی از صرفهجوییهای اقتصادی ارتباطات بین هابهای اصلی و

است .در این جا ،به دلیل پیچیدگی مدل پیشنهادی و حجم باالی

مجازی به ترتیب برابر  𝛽 =4/1 ،𝛻 =4/1و  𝛼 =4/1فرض شده-

محاسبات ،ما  34شهر از  51شهر مساله اوکلی را در نظر گرفتیم .در

اند .همانطور که مالحظه میشود مسیرهای بین هابهای اصلی به

شکل  1یک شمای کلی از مساله مورد مطالعه نمایش داده شده است.

علت بهرهمندی از تسهیالت ،وسعت و امکانات بیشتر ،صرفه جویی

چنانچه در این شکل نمایش داده شده است ،در اینجا فرض شده

اقتصادی بیشتری را نیز عاید سیستم میکند .مدل پیشنهادی روی یک

است که دو شهر اصلی دتروید و داالس به عنوان هابهای اصلی از

دستگاه کامپیوتر شخصی حاوی یک پردازنده Intel Pentium

ابتدا در شبکه باز میباشند و  0شهر آتالنتا ،بالتیمور ،شیکاگو و دنور

 (R) Dual Core 2.27 GHzو  0گیگابایت  RAMحل شده

بعنوان مکانهای نامزد برای اسقرار هابهای مجازی در نظر گرفته

است .برای حل مدل بهینهسازی استوار پیشنهادی از نرمافزار بهینه-

شدهاند .در پیکربندی اولیه ،تخصیص نقاط تقاضا به هابهای اصلی

سازی  LINGOاستفاده شده است.
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شکل  .3یک شمای كلی از مساله مطالعه شده

جدول  .3هزینه باز كردن ،نگهداری و بستن هابهای مجازی
) (*106 unitهزینه بستن

) (*106 unitهزینه باز كردن

)(*106 unitهزینه نگهداری

هاب مجازی

دوره 3

دوره 2

دوره 1

دوره 3

دوره 2

دوره 1

دوره 3

دوره 2

دوره 1

5

1

3

0

1/1

1

51

54

31

آتالنتا

1

5

0

1

1

0

50

31

54

بالتيمور

1

3

5

1

0

1

55

31

51

شيکاگو

3

3

1

1

5

1

31

14

31

دنور

جدول  .4مقادیر پارامترهای  cktو cvt
هابها

دترویت

دنور

داالس

شيکاگو

بالتيمور

آتالنتا

31

0

30

1

1

1

دوره 1

30

0

31

1

0

1

دوره 2

30

0

33

0

1

1

دوره 3

دورهها

جدول  .5مقادیر پارامترهای مدل استوار
𝜔
34444

𝒬
3

سناریو 3

UCS
سناریو 2

سناریو 1

3544

3444

144

سناریو 3

PS
سناریو 2

سناریو 1

4/1

4/0

4/1

پارامتر
مقدار
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جدول  .6مقادیر تقاضا بين گرهها
دوره 2

دوره 3

دوره

دوره 1

سناریو 3

سناریو 2

سناریو 1

سناریو 3

سناریو 2

سناریو 1

سناریو 3

سناریو 2

سناریو 1

سناریو

][1, 51

][5, 31

][5, 0

][1, 54

][4, 31

][4, 1

][1, 31

][5, 1

][4, 1

بازه

در جدول  ،1چگونگی بکار گرفته شدن هابهای مجازی در

با تقاضای کمتر ،هابهای مجازی کمتری به کار گرفته شدهاند .این

پیکربندی اولیه و در دورههای مختلف نمایش داده شدهاند .نتایج

بواسطه این حقیقت است که در این سناریوها ،تقاضای مراکز عمدتا

نشان میدهد که در هر دوره ،مدل پیشنهادی تصمیم به استفاده از دو

به واسطه هابهای اصلی برآورده میشوند و نیازی به استفاده از

هاب مجازی گرفته است و در هیچیک از دورهها شهر دنور برای

هاب مجازی نمیباشد .برای مثال ،در دوره  ،3گره  ( 1فرودگاه

اسقرار هابهای مجازی انتخاب نشده است .در این جدول میتوان

سینسیناتی) که هاب اصلیاش فرودگاه دترویت میباشد ،در هر سه

مشاهده کرد که فرودگاههای هاب مجازی بالتیمور و شیکاگو در

سناریو به فرودگاه هاب مجازی بالتیمور تخصیص داده شده است.

پیکربندی اولیه باز شدهاند .فرودگاه شیکاگو تا آخرین دوره باز می-

اما در دوره  ،5سناریو  ،3این گره به هیچ هاب مجازی تخصیص داده

ماند اما بالتیمور بعد از دوره  3بسته میشود و تا آخرین دوره بسته

نشده است .در دوره  ،5سناریوهای  5و  1و دوره  ،1سناریو  ،1این

میماند .همچنین ،فرودگاه آتاالنتا که در پیکربندی اولیه بسته بود ،در

گره به فرودگاه هاب مجازی شیکاگو تخصیص داده شده است.

دوره  5باز میشود و تا آخرین دوره باز میماند .مقدار تابع هدف

همچنین ،در سناریوهای  3و  5دوره  ،1این گره به فرودگاه هاب

برای مساله پیشنهادی  3051151044بدست آمده است.

مجازی آتالنتا تخصیص داده شده است .بمنظور درک بهتر نتایج

در جدول  ،1تخصیص گرههای تقاضا به هابهای اصلی و مجازی

بدست آمده ،در شکل  0پیکربندی شبکه هاب مجازی بر اساس نتایج

در طول افق برنامهریزی و در سناریوهای مختلف ارائه داده شدهاند.

گزارش شده در جدول  1برای دورهها و سناریوهای مختلف بصورت

میتوان مشاهده کرد که در دورهها و سناریوهای متفاوت تخصیص

گرافیکی نمایش داده شدهاند .در این شکل ،به منظور جلوگیری از

گرههای تقاضا به هابهای مجازی متفاوت است که این تفاوت ناشی

ازدحام لینکها روی شبکه ،ارتباطات بین هابهای اصلی و مجازی

از نوسانی بودن تقاضا در سناریوهای متفاوت میباشد .در سناریوهای

نمایش داده نشدهاند.

جدول  .7نتایج باز و بسته شدن هابهای مجازی در دورههای مختلف
دنور

شيکاگو

بالتيمور

آتالنتا

هاب های مجازی
دوره ها









پيکر بندی اوليه









دوره 1









دوره 2









دوره 3
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M/M/C/K
جدول  .8نتایج برای تخصيص گرههای تقاضا به هابهای اصلی و مجازی در دورهها و سناریوهای مختلف
هاب مجازی
دوره 2

دوره 3

دوره 1

سناریو 3

سناریو 2

سناریو 1

سناریو 3

سناریو 2

سناریو 1

سناریو 3

سناریو 2

آتالنتا

آتالنتا

آتالنتا

آتالنتا

آتالنتا

آتالنتا

شيکاگو





شيکاگو

شيکاگو



شيکاگو

شيکاگو



شيکاگو

شيکاگو




شيکاگو

بالتيمور

بالتيمور

شيکاگو

شيکاگو

شيکاگو

شيکاگو

شيکاگو

بالتيمور

بالتيمور

بالتيمور

بالتيمور

شيکاگو

شيکاگو

شيکاگو

شيکاگو

شيکاگو

شيکاگو

شيکاگو

شيکاگو

آتالنتا

آتالنتا

شيکاگو

شيکاگو

شيکاگو

شيکاگو

آتالنتا

آتالنتا



آتالنتا

آتالنتا




آتالنتا
آتالنتا

آتالنتا


آتالنتا




بالتيمور

شيکاگو

شيکاگو

سناریو 1

بالتيمور

شيکاگو



هاب


شيکاگو

بالتيمور



شيکاگو


(الف) پيکربندی اوليه

(ب) دوره  1و سناریو 1

(پ) دوره  1و سناریو 2

(ت) دوره  1و سناریو 3
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اصلی

گره تقاضا

داالس

آتالنتا

دترویت

بالتيمور

دترویت

بوستون

داالس

شيکاگو

دترویت

سينسيناتی

دترویت

كلولند

داالس

دنور

داالس

هاستون

صابر شيریپور

(ث) دوره  2و سناریو 1

(ج) دوره  2و سناریو 2

(چ) دوره  2و سناریو 3

(ح) دوره  3و سناریو 1

(خ) دوره  3و سناریو 2

(د) دوره  3و سناریو .3

شکل .4نمایش نتایج بدست آمده برای مساله مطالعه شده برای دوره ها و سناریوهای مختلف
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M/M/C/K
1.71E+09

1705273400

1.71E+09

1710159570

1.67E+09

1.67E+09

1628723400
1.63E+09

1.63E+09

1563574464

1557059570

1.59E+09

1.59E+09

1.55E+09

1.55E+09

0

20

20

-20

تغييرات نرخ سرویس دهی هر سرویس دهنده در هاب

-20

0

تغييرات تعداد مشتری های در صف در هاب
(ب) حساسيت مورد مطالعه شده نسبت به تغييرات 𝑡𝑣𝑏.

(الف) حساسيت مورد مطالعه شده نسبت به تغييرات 𝑡𝑣𝜇.
1726446804

تابع هدف

تابع هدف

1628723400

1.73E+09

1669441485
1.66E+09

1628723400

1.68E+09

1.64E+09

تابع هدف

1.63E+09

1.6E+09

1579861698
1.58E+09

1547287230

1.58E+09

1.53E+09

1.56E+09

-20
0
20
تغييرات تعداد سرویس دهنده در هاب

-20
0
20
تغييرات حد باالی زمان انتظار در صف در هاب
(د) حساسيت مورد مطالعه شده نسبت به تغييرات .𝓉vt

(ج) حساسيت مورد مطالعه شده نسبت به تغييرات 𝑡𝑣𝑐.

نرخ سرویس دهی هر سرویس
دهنده در هاب مجازی
تعداد مشتری های در صف در
هاب مجازی

1.71E+09
1.69E+09
1.67E+09

1.63E+09

تابع هدف

1.65E+09

1.61E+09
1.59E+09
1.57E+09
1.55E+09

20

-20

0

(ه) مقایسه حساسيت مورد مطالعه شده نسبت به تغييرات كليه پارامترها بصورت همزمان

شکل  .5یک تحليل حساسيت با استفاده از تغيير  ±22%روی پارامترهای 𝑡𝑣𝜇 𝑐𝑣𝑡 ،𝑏𝑣𝑡 ،و 𝓉vt
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تابع هدف

1628723400

1.62E+09

صابر شيریپور
در ادامه ،برای تحلیل حساسیت مدل پیشنهادی نسبت به مقادیر

تقاضا ،تعداد هابهای اصلی ،تعداد دورهها و تعداد سناریوها متفاوت

متفاوت برخی از پارامترهای مدل صف از قبیل 𝑡𝑣𝜇 𝑐𝑣𝑡 ،𝑏𝑣𝑡 ،و

هستند .درتمامی مسائل نمونه ،تعداد مکانهای نامزد برای هابهای

 ،𝓉vtیک تحلیل حساسیت با استفاده از تغییر  ±54%روی این

مجازی همواره برابر ] [4/0× NNدر نظر گرفته شده است .در

پارامترها انجام شده است .نتایج بدست آمده برای هر یک از این

جدول  ،1بازههایی که در آن مقادیر پارامترهای ، MCvt ،ECvt

پارامترها در شکلهای -1الف الی -1د گزارش شدهاند .مطابق با

 cvt ، UCs ، Ps ،CCvtو  cktبطور تصادفی انتخاب شدهاند گزارش

انتظار ،نتایج نشان میدهند که با افزایش بازههای هر یک از

داده شده است .مقادیر سایرپارامترها مشابه مثال مطالعه شده فرض

پارامترهای مذکور ،مقادیر تابع هدف کاهش مییابند .این از آن -

شدهاند .ما برای نرمافزار  LINGOیک محدودیت زمانی  1544ثانیه

روست که با افزایش این بازهها ،ظرفیت هابها جهت سرویسدهی

در نظر گرفتیم که اگر در انتهای این محدوده زمانی یک جواب بهینه

به متقاضیان افزایش مییابند و در نتیجه مجموع هزینههای حملونقل

بدست نیاید ،گزارش میدهیم که نمونه توسط مدل پیشنهادی غیر

در مسیرهای متفاوت و هزینههای مکانیابی هابهای مجازی شامل

قابل حل میباشد.

هزینههای بازکردن ،نگهداری و بستن در طول افق برنامهریزی کاهش
مییابد .همچنین ،در شکل -1ه ،تغییرات مقدار تابع هدف به ازای
تغییرات این پارامترها بصورت همزمان مقایسه شدهاند .نتایج نشان
میدهند که اگرچه مدل پیشنهادی به تغییرات تمامی پارامترها حساس
میباشد اما شیب منحنی تغییرات تعداد سرویسدهندهها در هاب
مجازی بیشتر از سایر منحنیها میباشد ،یعنی در مثال مطالعه شده،
میزان حساسیت مدل پیشنهادی به پارامتر 𝑡𝑣𝑐 بیشتر از سایر
پارامترهای مدل صف میباشد .بنابراین با توجه به حساسیت زیادی
که مدل ریاضی به پارامتر 𝑡𝑣𝑐 دارد و با توجه به هزینه زیاد باز و
بسته کردن هابها ،بعنوان یک راهکار مدیریتی میتوان پیشنهاد داد
که با تامین بودجه کافی جهت افزایش نیروی انسانی و تعداد سرویس
دهندهها در هابها و بهرهگیری از یک سیستم صف مناسب ،میتوان
ظرفیت هابها را افزایش و متعاقبا تعداد هابهای موردنیاز را کاهش
داد که این مساله نیز منجر به کاهش هزینههای کل و افزایش رضایت
متقاضیان در سطح کالن میگردد .همچنین ،با توجه به اهمیتی که هر
یک از این پارامترها دارند و با توجه به خروجی مدل ریاضی
پیشنهادی ،مدیران میتوانند قبل از شروع هر دوره تمهیدات الزم
جهت سرویسدهی مناسب و بموقع به متقاضیان در هر هاب را
برنامهریزی نموده و خطرات احتمالی در این زمینه را شناسایی و
راهکارهای مناسب جهت رفع آنها را پیشبینی نمایند.
در ادامه ،به ارزیابی رفتار مدل پیشنهادی با استفاده از نمونههای
گوناگون آزمایشی میپردازیم .آزمایشات بر اساس تعداد گرههای
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M/M/C/K
جدول  .9بازه های پارامترهای  cvt ، UCs ، Ps ،CCvt ، MCvt ،ECvtو ckt
UCs

Ps

Cvt & Ckt

CCcvt

MCvt

ECvt

پارامتر

][044, 3144

][4/5, 4/1

][0, 54

[3, 1]∗ 106 unit

[5, 34]∗ 106 unit

[34, 04]∗ 106 unit

بازه

در جدول  ،34بعضی نمونههای قابل حل مدل ریاضی پیشنهادی با

افزایش تعداد هابهای اصلی مقدار تابع هدف کاهش مییابد زیرا

استفاده از نرم افزار  LINGOنمایش داده شدهاند .در این جدول،

تعداد هابهای مجازی مورد نیاز برای تامین تقاضای سفر و به دنبال

مقدار بهینه تابع هدف و زمان الزم برای رسیدن به جواب بهینه بوسیله

آن هزینههای بازکردن ،نگهداری و بستن هابها در افق برنامهریزی

 LINGOنمایش داده شدهاند .برای درک بهتر عملکرد مدل

کاهش مییابد .همچنین ،مطابق انتظار ،با افزایش تعداد گرهها ،تعداد

پیشنهادی ،نتایج بدست آمده در جدول  ،34بصورت گرافیکی در

دورهها و تعداد سناریوها ،نمونهها سختتر شده و مقدار تابع هدف

شکلهای  0و  1ترسیم شدهاند .در شکل  0مقدار تابع هدف مدل

مساله پیشنهادی نیز افزایش یافته است که در آن تاثیر تعداد گرهها و

پیشنهادی نسبت به تغییر تعداد گرهها ،تعداد هابهای اصلی ،تعداد

تعداد دورهها به مراتب بیشتر از تعداد سناریوها میباشد.

دورهها و تعداد سناریوها نمایش داده شدهاند .می توان دید که با
جدول  .12نتایج محاسبات برای نمونههای گوناگون
زمان الزم برای رسيدن به جواب بهينه بوسيله
LINGO
114

مقدار بهينه تابع هدف

S

T

NOH

NN

شماره نمونه

3414115101

5

5

5

1

3

013

3310300110

1

053

3013111454

5

011

3101101315

1

110

3114051110

5

110

3115111115

1

111

3314300111

5

111

3500310015

1

1

3411

3151003311

0

1

3411

3004010011

5

3311

3131111151

1

33

3153

3110141410

0

35

3030

5403031111

5

3131

5301100113

1

3410

3341051411

5

3540

3300311101

1

30

3111

3515153011

0

31
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5
1

1

0
1

0

0
5

5

1

34

1

34

31

0

30
5

1

31
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زمان الزم برای رسيدن به جواب بهينه بوسيله

مقدار بهينه تابع هدف

T

S

NN

NOH

شماره نمونه

LINGO
3001

3111100011

5

3034

3015410103

1

3110

3110405533

5

0

5110

3054401115

5

5

1501

3013111104

1

55

1010

3103111114

0

51

1144

3114111114

5

0551

5411131115

1

51

0001

5304011131

0

50

1351

5101510011

5

1011

5141300001

1

1111

3511311115

5

1111

3111133010

1

14

0311

3051501103

0

13

1040

3111311505

5

0454

3131115101

1

0400

3501131403

5

0111

3110130451

1

0134

3011041111

5

31

1

31
54
35

5

1

53

50

51

0

51
5

51

1

15

1

11
5

10

0

11
10

1

2.8E+09
2.6E+09
LINGO

2.2E+09
2E+09
1.8E+09
1.6E+09
1.4E+09

مقدار تابع هدف بهينه

2.4E+09

1.2E+09
1E+09
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

8

6

4

2

0

شماره نمونه
شکل  .6تغييرات مقدار تابع هدف مدل پيشنهادی برای مسائل نمونه گوناگون

مسائل نمونه گوناگون با استفاده از نرمافزار  LINGOنمایش داده

در شکل  ،1نمودارهای مربوط به زمانهای اجرای مورد نیاز برای
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M/M/C/K
شدهاند .نتایج بدست آمده نشان میدهند که با افزایش اندازه نمونهها،

می یابد .همچنین ،در شکل  1میتوان مشاهده کرد که تاثیر تعداد

مساله سخت تر شده و تعداد تالشهای محاسباتی برای یافتن جواب

دورهها در افزایش زمان حل مساله به مراتب بیشتر از تاثیر تعداد

بهینه افزایش یافته و در نتیجه زمان حل مدل پیشنهادی نیز افزایش

سناریوها و تعداد هابهای اصلی میباشد.
7000
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5000
4000
3000
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زمان حل با استفاده از LINGO
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0
36

34

32

30

28

26

24

22

20

18

16

شماره نمونه

14

12

10

8

6

4

2

0

شکل  .7نمایش زمانهای اجرای مورد نياز برای مسائل نمونه گوناگون با استفاده از LINGO

.5

هاب مجازی بیشتر از سایر منحنیها می باشد ،به عبارت دیگر ،میزان

نتيجهگيری

حساسیت مدل پیشنهادی به این پارامتر بیشتر از سایر پارامترهای

در این مطالعه ،ما یک مساله مکانیابی هاب مجازی پویا تحت عدم

مدل صف میباشد .برای مطالعات آینده ،بررسی الگوریتمهای فرا-

اطمینان و با در نظر گرفتن محدودیتهای ظرفیتی هابهای اصلی و

ابتکاری برای حل مسائل با اندازههای بزرگتر میتواند مفید باشد.

مجازی بررسی کردیم .در اینجا ،میزان تقاضای هر یک از گرهها در

همچنین ،در این تحقیق فرض شده بود که مقدار متوسط نرخ جریان

هر دوره بصورت سناریوهای مختلف در نظر گرفته شد و

تقاضا بین گرههای  iو  jدر دوره tام و تحت سناریوی sام ،بر اساس

محدودیتهای ظرفیتی با استفاده از یک مدل صف M/M/C/K

اطالعات گذشته ،از یک تابع توزیع معین پیروی میکند .بنابراین ،در

برای هر یک از هابهای اصلی و مجازی در نظر گرفته شد .هدف

نظر گرفتن تقاضای احتمالی بدون یک تابع توزیع مشخص (بواسطه

کمینهسازی مجموع هزینههای حملونقل در مسیرهای متفاوت و

عدم دسترسی به اطالعات گذشته) بعنوان یک تحقیق آتی می تواند

هزینههای مکان یابی هابهای مجازی شامل هزینههای بازکردن،

جالب و مفید باشد.

نگهداری و بستن در طول افق برنامهریزی بود .ابتدا مساله پیشنهادی

.6

بهصورت یک مدل برنامهریزی ریاضی غیرخطی فرمولبندی شد و

پینوشتها

1. Hub location
2. Hub and spoke network
3. Differential evolution
4. Game theory variable neighborhood fuzzy
invasive weed optimization
5. Minimax regret
6. Peak hour analysis

سپس ،بعد از تعریف برخی پارامترهای مدل استوار ،مدل پیشنهادی
بصورت یک مدل بهینهسازی استوار تبدیل شد .برای نشان دادن
کاربرد مدل پیشنهادی ،یک مجموعه اطالعات شناخته شده CAB
بکار گرفته شد .همچنین ،حساسیت مدل پیشنهادی به برخی از
پارامترهای مدل صف نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج
نشان داد که اگرچه مدل پیشنهادی به تغییرات تمامی پارامترها
حساس میباشد اما شیب منحنی تغییرات تعداد سرویس دهندهها در
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صابر شیری پور ،فارغ التحصیل رشته مهندسی صنایع از دانشگاه علوم و فنون مازندران در مقاطع
کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری به ترتیب در سال های  3111 ، 3110و  3110می باشد.
زمینههای پژوهشی مورد عالقه ایشان طراحی سیستمهای صنعتی (مکانیابی و استقرار تسهیالت)،
لجستیک و طراحی شبکه زنجیره تامین ،الگوریتمهای فراابتکاری در بهینهسازی بوده و در حال حاضر
عضو هیئت علمی با مرتبه استادیاری در دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه گرمسار است.
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