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چکيده
عمليات پولرسانی از خزانه به شعب و خودپردازهاي موجود در سطح شهر ،از فرآيندهاي کليدي در سيستم بانکداري میباشد .عوامل
متعددي مانند محل خزانه ،ناوگان حمل ،مسيرهاي انتقال و پراکندگی جغرافيايی شعب و خودپردازها ،توزيع تقاضاي پول ،رضايت مشتريان،
در انجام بهينه فرآيند انتقال پول مؤثر است .همچنين امروزه مسائل زيستمحيطی بهخصوص مبحث انتشار گازهاي گلخانهاي موردتوجه
قرار گرفته است .در اين مقاله ،يک مدل جديد از مسئله مکانيابی  -مسيريابی وسايل نقليه براي شبکه پولرسانی بانک توسعه داده شده
است بهطوريکه همزمان سه هدف کاهش ميزان انتشار گازهاي گلخانهاي ،کاهش هزينههاي مکانيابی و مسيريابی و افزايش رضايت
مشتريان را در نظر میگيرد .با توجه به  NP-hardبودن مسائل مکانيابی  -مسيريابی جهت حل مدل ،يک الگوريتم ژنتيک چندهدفه جديد
مبتنی بر روش پرومته ارائه شده و نتايج حل براي مسائل واقعی بانک سامان با الگوريتمهاي ژنتيک برمبناي مرتبسازي نامغلوب و رقابت
استعماري چند هدفه مقايسه شده است .مقايسه نتايج الگوريتمها ،کارايی الگوريتم پيشنهادي را براي مسئله مورد نظر نشان میدهد.

واژههای کليدی :شبکه پولرسانی بانک ،مکانیابی -مسیریابی سبز ،روش پرومته ،الگوریتم ژنتیک
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شعب در کالنشهرها ،پولرسانی از چند خزانه به تعدادی شعبه

مقدمه

انجام میشود .بنابراین انتخاب محل خزانهها یکی از مهمترین

یکی از مسائل پرکاربرد در حوزهی شبکههای توزیع ،مسئلهی

تصمیمگیریها در مسائل پولرسانی میباشد .محل خزانه از

مکانیابی -مسیریابی ( )LRPمیباشد .در مسائل مکانیابی-

بین نقاط کاندید که مکان شعب بانک میباشند ،انتخاب

مسیریابی همانطور که از نامش پیداست ،تصمیمگیری در محل

میشود .هر خزانه تعدادی خودرو و امکانات مستقل در اختیار

قرار گرفتن انواع تسهیالت (کارخانهها ،انبارها ،مراکز توزیع و

دارد .خزانهها و خودروها با توجه به کمحجم بودن پول ازنظر

غیره) بهطور مشترک با تصمیمگیری در مسیریابی وسایل نقلیه

ظرفیت محدودیتی ندارند .اما ازنظر بیمهگذار تا سقف

ادغامشده است [ .]Prodhon and Prins, 2014واضح

مشخصی میتوانند با خود پول حمل کنند .مشتریان خزانه به

است که اگر هریک از این مسائل ،بهصورت مستقل از یکدیگر

سه دسته شعب ،خودپردازها و مراکز فروش تقسیمبندی

بررسی شوند ،ممکن است به نتایج غیر بهینه منجر شود.

میشوند .خودپردازها تقاضای درخواست پول ،مراکز فروش

مسئلهی مکانیابی -مسیریابی با تعیین مکان تسهیالت و

تقاضای تحویل مازاد پول و شعب میتوانند هر دو درخواست

مسیرهای وسایل نقلیه برای خدمتدهی به مشتریان تحت

را از خزانه داشته باشند .الزم به ذکر است در یک روز یک

شرایطی مانند ظرفیتهای تسهیل و وسیلهی نقلیه ،طول مسیر

شعبه یا میتواند تقاضای درخواست پول یا تحویل مازاد پول

و غیره سروکار دارد [ .]Salhi and Rand, 1989هدف این

را داشته باشد.

مسئله برآورد ساختن تقاضای تمام مشتریان و حداقل کردن

محدودیت اصلی شبکه پولرسانی در تحویل و جمعآوری پول

هزینه کل شامل هزینههای مسیریابی ،هزینههای ثابت وسیله

در بازه زمانی تعیینشده میباشد .شعب بانک زمان محدودی

نقلیه ،هزینههای ثابت تسهیل و هزینههای عملیاتی تسهیل

در روز مشغول به سرویس دهی می باشند و قوانین امنیتی

میباشد .مسئلهی مکانیابی -مسیریابی ،در شکل عمومی خود،

بانک مرکزی فعالیت پولرسانی را در یک بازه زمانی مشخص

فرض میکند که مشتریها یا کاالها را تحویل میگیرند و یا

محدود میکند .بهطورمعمول تحویل پول باید قبل از ساعت

تحویل میدهند و موضوع چگونگی توزیع محمولهها بین

 35:11و جمعآوری آن قبل از ساعت  1:11به اتمام برسد.

مشتریها توسط ناوگانی از وسایل نقلیه است .مسئله مکانیابی

بنابراین با یک مساله با پنجره زمانی سخت مواجه هستیم .از

 -مسیریابی بهعنوان یک مسئله بهینهسازی ریاضی که در آن به

سوی دیگر چنانچه در زمان مناسب وجه مورد نیاز تامین

دو نوع از تصمیمهای زیر وابسته است ،تعریف میشود:


نگردد ،عالوه بر از دست رفتن سود کارمزدی ،رضایت مشتری

کدام تسهیالت از یک مجموعه متناهی یا نامتناهی

نیز از خدمات بانک کاهش مییابد .پس با یک مساله با پنجره

تسهیالت برای یک هدف خاص استفاده میشود.


زمانی نرم نیز مواجه هستیم .در این مقاله با ترکیب پنجره زمانی

مسیرهای هر خودرو و توالی سرویسدهی خودرو

نرم و سخت در قالب یک تابع فازی ذوذنقه ای سعی بر آن

به مشتریان چگونه میباشد .بهعبارتدیگر ،هر خودرو به چه

داریم که رضایت مشتری را به عنوان اصل مشتری مداری در

مشتریانی و با چه توالی سرویس میدهد.

نظر بگیریم.

در بانکها یکی از فرآیندهای محوری انجام مؤثر فرآیند

هدف اکثر بانکها تا به امروز حداقل کردن ریسک ،هزینه و

پولرسانی از خزانه به مشتریان (شعب بانک ،خودپردازها و

زمان می باشد .روزانه حجم باالیی وجه نقد توسط خودروهای

مراکز فروش) میباشد .در بانکهای بزرگ به دلیل گستردگی

پولرسان جابه جا می شوند ،که این امر همیشه دارای ریسک
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های متعددی از جمله سرقت می باشد .به منظور کنترل این

نگری نسبت به وضع قوانین جدید می باشد .بنابراین در این

ریسک ،استانداردهای خاص امنیتی برای حمل وجه نقد در

مقاله مساله پولرسانی با توجه به مشکالت زیستمحیطی

قوانین ملی ،منطقه ای و محلی وضع شده است .به عبارتی

موجود بازنگری شده و اهداف سبز نیز در این حوزه وارد

دیگر فرآیند پولرسانی میبایست از معابر مورد تایید نیروی

شدهاند .عالوه بر نگاه آینده نگر بانک سامان به مسئولیت

انتظامی و توسط خودروهای پولرسان با یک سری

اجتماعی ،بیانیه ماموریت این بانک بر سه اصل راحتی ،اعتماد

استاندارهای خاص صورت گیرد .بانکها به منظور کنترل این

و سرعت تکیه دارد بنابراین مشتری مداری و سرعت در ارائه

ریسک ،با بیمه کردن خودروهای پولرسان ،این ریسک را به

خدمات از اصلی ترین اهداف بانک در فرآیند پولرسانی است.

شرکت پولرسان منتقل کردهاند .از این رو بانکها میبایست

در این مقاله هدف از طراحی شبکه پولرسانی ،کاهش هزینهها

عملیات پولرسانی را توسط خودروهای با استاندارد تعیین

و کاهش انتشار گازهای گلخانهای و همچنین افزایش رضایت

شده و از طریق مسیر های مورد تایید در زمان مناسب و ایمن

مشتریان (کاهش زمان پولرسانی) میباشد که منجر به

انجام دهند .الزم به ذکر است در طی این فرآیند حجم پول

بهینهسازی چندهدفه مساله پولرسانی میگردد.

حمل شده ،نباید از سقف مجاز تعیین شده توسط بیمه گذار

.2

تجاوز نماید .لذا چنانچه اتفاقی در فرآیند پولرسانی رخ دهد،

مرور ادبيات موضوع

اگرچه مفهوم مسئلهی مکانیابی  -مسيیریابی ( )LRPدر دهيه

ریسک ناشی از آن بر عهده بیمه گذار میباشد .با توجه به

 3161توسط وب [ ]Webb, 1968معرفی شد ،اما این مسئله

مطالب بیان شده و به دلیل برونسپاری ریسک فرایند

از مسائلی است که در سالهای اخیر بهطور گسترده در ادبیيات

پولرسانی به شرکت بیمه گذار در این تحقیق ،بر خالف بیشتر

مطالعه و بررسی شده است LRP .اسيتاندارد بيهعنيوان مسيئله

تحقیقات ،از تابع هدف ریسک استفاده نشده است.

قطعی ،استاتیک ،گسسته ،تک هدفه تعریف میشيود کيه در آن

در سال های اخیر مطالبه اجتماعی در خصوص مسائل زیست

هر یک از مشيتریان دقیقياي یيک بيار از مکيان بهینيه تسيهیالت

محیطی زیاد شده است .در ایران مهمترین معضل در بحث

سرویس دریافت می کند همچنین تصيمیم گیيری در خصيوص

آلودگی هوا ذرات معلق کمتر از  5.5میکرون است که بیشتر

موجودی در آن دخیل نمیباشد .درکسيل و اشينایدربه بررسيی

روزهای آلوده نتیجه افزایش غلظت این آالینده است ،بیشترین

مقيياالت در حييوزهی  LRPپرداختنييد .کييه شييامل مسييائل بييا

سهم را در آلودگی هوا نیز منابع متحرک و خودروها دارند

دادههای قطعی یيا تصيادفی ،مسيائل تيکهدفيه یيا چندهدفيه،

بویژه خودروهایی که فرسوده و نیازمند نوسازی هستند .اخیرا

مکانیابی در فضای گسسته یا پیوسته ،و ساختار مسیر میباشيد

سازمان محیط زیست قانون هوای پاک را تصویب کرده است

[ .]Drexl and Schneider, 2015بیشتر مقاالت موجود در

که بخشهایی از آن تاکنون به اجرا در نیامده است مانند ارتقا

ادبیات موضوع یيک هيدف واحيد ماننيد بيه حيداقل رسياندن

خودرو به استاندارد یورو  5و نوسازی ناوگان حمل و نقل

مجموع هزینههای ثابت مکانیابی تسهیالت و هزینههای متغیير

فرسوده کشور که خیلی میتوانست در کاهش آلودگی هوا موثر

مسیریابی ،را در نظر میگیرند .برخی از مقاالت بهطور همزميان

باشد .همچنین با گسترش روزافزون آلودگی هوا و همچنین

چنييد هييدف ماننييد هزینييه ،زمييان ،کیفیييت و غی يره را در نظيير

تاثیر آن بر سالمت جامعه تدوین استاندارهای سختگیرانه تر در

میگیرند .در تمامی این مدلهای چندهدفه ،هدف اولیه (غالب)

آینده نزدیک ،دور از ذهن نمی باشد .بنابراین توسعه و بهبود

کمینه کردن هزینهها (اعم از هزینههای مکيان یيابی ،اسيتفاده از

ناوگان پولرسانی عالوه بر مسئولیت اجتماعی ،یک آینده
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وسایل نقلیه ،تحویل و پردازش کاالها) میباشد .اهيداف دیگير

گرفتند [ .]Hassan-Pour et al., 2009ميارتینز و سياالزار

میتوانند بیشینه کيردن سيطح خيدمت (ازنظير خيدمترسيانی

یک مسئله مکانیيابی -مسيیریابی دو هدفيه کيه هيدف اول در

بهموقع و یا تعداد مشتریان پوشش یافته) ،کمینه کيردن ریسيک

خصيوص حييداقل کيردن مجمييوع هزینيههييای ثابيت و متغیيير

(در مسیریابی مواد خطرناک و یا نيامطلوب) [ Alumur and

تسييهیالت و هييدف دوم بييه حييداقل رسيياندن اخييتالف بييین

 ،]Kara, 2007و کمینه نمودن عدم تعادل در بارکاری وسایل

طييوالنیتييرین و کوتيياهتييرین مسييیر اسييت را در نظيير گرفتنييد

حملونقل باشد .لین و کوک ،سيه هيدف بيه حيداقل رسياندن

[.]Martínez-Salazar et al., 2014

هزینييههييای ثابييت راهانييدازی تيسیسييات و هزینييههييای متغیيير

یکی دیگر از حوزه های که در مسائل مکان یيابی  -مسيیریابی

مسیریابی وسایل نقلیه ،عدم تعادل حجم کار با توجه بيه زميان،

مورد بررسی قرار گرفتيه اسيت در نظير گيرفتن پنجيره زميانی

و عدم تعادل حجم کار با توجه به بار را در نظر گرفتنيد [ Lin

سرویس دهی می باشد .در مسائل با پنجره زمانی سرویس بيه

 .]and Kwok, 2006همچنین برای حل آن یيک روش سيه

هر مشتری باید در یک بازه زميانی معيین صيورت گیيرد .ایين

مرحله ای تکرار شونده توسعه دادهشده است کيه بيهتنياوب از

مسئله با توجه به اهمیت باالیی که به بحث زمان در حل مسائل

الگوریتمهای فراابتکاری  TSو  SAاستفاده میکنيد .کابيالرو و

می دهد در عمل از کاربرد بیشتری برخوردار بوده و ليذا توجيه

همکاران مسئله نصب و راهاندازی تسهیالت سوزاندن زباليه در

بیشتری را در محافل علمی به خود اختصاص داده اسيت .ایين

جنوب اسپانیا را با پنج هدف بيه حيداقل رسياندن هزینيههيای

مسئله با توجه بهصورت گرفتن سيرویس در یيک بيازه زميانی

ثابت راهاندازی تيسیسات ،هزینه های مسيیریابی وسيایل نقلیيه،

خاص پیچیدگیهای زیادی دارد کيه در صيورت اضيافه شيدن

درجه رد مرکز سوزاندن زباله توسط شهرهایی که وسایل نقلیيه

محدودیت طول مسیر و هزینه پنجره زمانی در عيین پیچیيدگی

از آنها عبور می نماید ،حداکثر درجه رد اجتمياعی مربيوط بيه

بسیار باال بيه یيک مبحيث کياربردی در عميل بسيیار نزدیيک

شهری که تحت تيثیر بیشترین حملونقل زباله قرار میگیيرد ،و

میشود .از کاربردهای آن میتوان به تقسیم پول نقد بيه شيعب

درجييه رد اجتميياعی توسييط شييهرهای نزدیييک بييه تسييهیالت

بانکها ،جمع آوری زبالهها و ضایعات صنعتی ،تقسیم سيوخت

سوزاندن زباله ،در نظر گرفتهاند [.]Caballero et al., 2007

به جایگاه های پخش و سرویس ميدار

و غیيره اشياره کيرد.

توکلی مقدم و همکياران یيک مسيئله بيا مشيتریان اختیياری را

کوک و همکياران مسيئلهی مکانیيابی  -مسيیریابی بيا در نظير

موردمطالعه قرار دادهاند کيه دو هيدف  )3بيه حيداقل رسياندن

گرفتن پنجره زمانی و اندازه ناوگان معرفيی کردنيد کيه هيدف

مجموع هزینههای ثابت راهاندازی تسهیالت ،هزینههيای متغیير

اصلی آن به حداقل رساندن مجموع هزینيه ثابيت حميلونقيل،

تسهیالت و هزینههيای مسيیریابی وسيایل نقلیيه و  )5حيداکثر

انبار و مسیریابی ميیباشيد [ .]Koc et al., 2015آنهيا یيک

کييردن تقاضييای مشييتری را در نظيير مييیگیييرد [Tavakkoli-

فرموالسیون برنامه ریزی عدد صحیح برای ایين مسيئله توسيعه

 .]Moghaddam et al., 2010حسنپور و همکاران مسيئله

دادند و از یک الگوریتم جسيتجو تکياملی ترکیبيی ()HESA

مکييانیييابی و مسييیریابی تسييهیالت کييه در آن دسييتر

برای حل آن استفاده کردند.

بييودن

تسهیالت تصادفی است را مورد مطالعه قرار دادنيد و بيرای آن

مسئله آالیندگی  -مسیریابی ( ، )PRPتوسط بکتا

دو هدف  )3حداقل کردن هزینه کل ،متشکل از هزینيه ثابيت و

معرفيی شيد [ .]Bektas and Laporte, 2011ایين مسيئله

متغیيير تسييهیالت و هزینييههييای مسييیریابی وسييایل نقلیييه و )5

توسعهیافته  VRPکالسیک با پنجره زمانی میباشد کيه شيامل

حداکثر کيردن تعيداد مشيتریان سيرویس دادهشيده ،را در نظير

مسیریابی وسایل نقلیيه بيرای خيدمتدهيی بيه مجموعيهای از

و الپورته
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مشتریان ،تعیین سرعت آنهيا در هير مسيیر بيهمنظيور حيداقل

 .]Boonsam et al., 2011موضوع ریسک جابيهجيایی وجيوه

رساندن هزینيه سيوخت ،راننيده و انتشيار گازهيای گلخانيهای

نقيد در دو مقاليه [ Kahfi and Tavakkoli-Moghaddam

می باشد .دمیير و همکياران الگيوریتم  ALNSرا بيرای حيل

 ]2015و [ ]Kahfi and et al., 2018مورد بررسی قرار گرفته

مسييئله  PRPتوسييعه دادنييد [ .]Demir et al., 2012در

است.

مطالعات بعدی ،دمیر و همکاران یک مسئله  PRPبا دو هيدف

کهفی و توکلی مقدم یک مدل مسیریابی چند انباره با دو هيدف

کاهش مصرف سوخت و زمان سرویس دهيی را ارائيه و بيرای

کمینهسازی زمان حمل ونقل و ریسک بهشرط اتمام پول رسانی

حل آن از الگوریتم  ALNSاستفاده کردنيد [ Demir et al.,

به شعب در زمان معین ارائه کردهاند .جهت حل ميدل ،از یيک

 .]2014جاویدان و همکاران درزمینيه ی بهینيه سيازی زنجیيره

الگوریتم خفاش چندهدفه برای مسائل واقعی یک بانک استفاده

تيمین از یک تولیدکننده مواد غذایی فاسدشيدنی ،دو هيدف بيه

شده است در این مقاله برای محاسبه ریسک جابجایی پول بین

حداقل رساندن از مجموع هزینههای ثابت و متغیر تسيهیالت و

شعب و خزانه ها در یک مسيئله مسيیریابی ،از شياخص هيایی

هزینييههييای مسييیریابی وسييایل نقلیييه و تيييثیر انتشييار گازهييای

مانند نوع خیابان ،نوع تيردد مجياز و متوسيط ترافیيک خیابيان

گلخانهای بر محیطزیست را دنبال میکننيد [ Govindan and

استفاده شده اسيت [ Kahfi and Tavakkoli-Moghaddam

.]et al., 2014

 .]2015قنادپور و زندیه ،رویکردی موثر برای کياهش ریسيک

میرمحمدی و همکياران ،مسيئله ی مسيیریابی سيبز بيا در نظير

مسیریابی وسایل نقلیيه هميراه بيا پنجيره زميانی جهيت حميل

گرفتن بازه ی زمانی برای ارائه ی خدمات بيه مشيتری را ميورد

کاالهای ارزشمند ارائه دادند .مدل در نظير گرفتيه شيده بيرای

بررسی قرار دادند [ .]Mirmohamadi and et al. 2017هدف

حمل این نوع کاال دارای دو تابع هدف کمینه سازی مسيافت و

آن ها حداقل کردن انتشار گازهای گلخانه ای توسط وسیله نقلیه

ریسک است .تابع هدف کاهش ریسک وابسته به مقدار کياالی

و همچنین کمینه سيازی هزینيه ی دیرکيرد و تعجیيل در ارائيه

حمل شدد ،احتمال سرقت و احتمال موفقیت آن است .احتمال

خدمات و استفاده از وسایل نقلیه عمومی میباشد .آنها فيرض

سرقت با اسيتفاده از نظریيه بازیهيا و تعیيین احتميال انتخياب

کردند که ترافیک شهری ،زمان خدمت دهی را تحت تيثیر قيرار

استراتژی های مختلف آن است .برای حل ایين مسياله از یيک

میدهد .کوک تيثیر مشترک مکانیابی و مسیریابی سيبز وسيایل

الگييوریتم ژنتی يک ترکیب يی چنييد هدفييه اسييتفاده شييده اسييت

نقلیه را در یک ناوگان حمل ونقيل شيهری بيا در نظير گيرفتن

[ .]Ghanadpour and Zandiyeh, 2018یان و همکياران در

پنجره زمانی بررسی کرد و برای حيل آن از الگيوریتم ALNS

سال  5135مدلی تک هدفه بيرای حميل پيول نقيد در شيرایط

اسييتفاده کييرد [ .]Koc, 2016اشييتهادی و همکيياران مسييئلهی

ریسک با مفهموم جدیدی به نام شبکه زمان-حجم ارائه کيردن.

مسیریابی سبز با در نظر گرفتن عدم قطعیت درتقاضيا و زميان

آن ها به منظور کاهش ریسيک حميل و نقيل ،بيا تغییير تيوالی

سفر را مورد بررسی قرار دادنيد و بيه منظيور حيل آن چنيدین

مشتریان مسیرهای غیر یکسان ولی با زمان و تقاضيای یکسيان

تکنیک بهینه سازی استوار پیشنهاد دادنيدEshtehadi et al. [ .

تولید کردند و مسیرهای خدمت دهی را در دوره هيای متيوالی

]2017

تغییر دادنيد [ .]Yan et al., 2012تياالریکو و همکياران ،یيک

در زمینه سیستم پولرسانی بانکها تحقیقات اندکی انجيامشيده

نمونه از مسئله  VRPبا پنجره زميانی و محيدودیت ميرتبط بيا

است که اغليب آنهيا فقيط بيه مسيئله مسيیریابی خودروهيای

ریسک حملونقل پول را مدل و بيا دو الگيوریتم فيرا ابتکياری

پيولرسيان ميیپردازنيد [ ;Suthikarnnarunai et al., 2013

حل کردهاند .محدودیت مرتبط با ریسک تضمین ميی کنيد کيه
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ریسک کلی از آستانه ریسک تجياوز نکنيد [ Talarico et al.,

بر اسا

 .]2013تاالریکو و همکاران برای مساله حمل و نقل پول ،یک

 -مسييیریابی چندهدفييه بييا اهييداف کيياهش انتشييار گازهييای

تابع هدف پیشنهاد کردند و از محدودیت ریسک بيرای کنتيرل

گلخانهای ،کاهش هزینه ها و افزایش رضيایت مشيتری تياکنون

ریسک هر مسیر استفاده نمودند [.]Talarico et al., 2015 a

به صورت یکپارچه بررسی نشده اسيت .بنيابراین از مهيمتيرین

تاالریکو و همکاران ،یک مدل  CVRPبيا محيدودیت ریسيک

نوآوریهای این مقاله میتوان به مدلسازی این مسيئله و ارائيه

ارائه داده اند که ریسک وابسته به مقيدار پيول جابيه جاشيده و

یک الگوریتم فراابتکاری جدید چندهدفه بهمنظور حل آن اشاره

فاصله پیموده شده است [ .]Talarico et al., 2015 bميدل بيا

کرد .در این مقاله ،سه تابع هدف شامل کمینهسازی هزینه کيل،

استتفاده از  CPLEXبيرای مثيال کوچيک حيل شيده و بيرای

کمینهسازی انتشار گازهای گلخانهای و بیشيینهسيازی رضيایت

مثالهای بزرگتير از دو روش فراابتکياری اسيتفاده شيده اسيت.

مشتریان در نظر گرفته شدهاند .اولین تابع هيدف میيزان انتشيار

تاالریکو و همکاران ،یک مدل  VRPدوهدفه با اهداف حداقل

گازهای گلخانهای را حداقل میکند .تابع هدف دوم بهصيورت

سازی هزینه و حداقل سازی بیشینه ریسک با محدودیت هيای

مجموع هزینههای ثابت ایجاد خزانه ،هزینههيای عملیياتی ميزد

مشابه با مقاله [ ]Talarico et al., 2013توسعه داده انيد .بيرای

رانندهها و پولرسانها و هزینيهی ثابيت و متغیير بيهکيارگیری

حل مدل از ترکیب یک روش فراابتکاری بيا یيا روش تصيمیم

خودرو پولرسان میباشد ،که ميیبایسيت حيداقل شيود .تيابع

گیيری چنيدمعیاره اسيتفاده شيده اسيت [ Talarico et al.,

هدف سوم رضایت مشتریان را در نظر میگیرد که ميیبایسيت

 .]2017تپييالوگو و همکيياران]Topaloglu et al., 2016[ ،

بیشینه گردد.

مطالعات انجامشده در پیشینه تحقیق ،مسئله مکانیابی

مطالعه ای انجام دادند که درآن تصمیمات استراتژیک ،تياکتیکی
و عملی سیستم مدیریتی پولرسانی یک بانک را بياهم ترکیيب
کرد هدف از این مقاله مکانیيابی مراکيز پيول ،تعيداد و مسيیر
وسایل نقلیه و سیاسيت هيای ادارهی موجيودی بيرای حيداقل
کردن هز ینه و اجيرای یيک سیسيتم پيولی بيا سيطح سيرویس
مشخص است .بزکایيا و همکياران []Bozkaya et al., 2017

نیز مدلی برای کاهش ریسک حمل کاالی با ارزش بيا در نظير
گرفتن دو معیار ریسک اجتماعی و اقتصادی و ریسک مبتی بير
میزان استفاده از لینک ارائه دادند و با بهيره گیيری از الگيوریتم
ابتکاری جستجوی همسایگی بزرگ انطباقی مدل خيود را حيل
نمودند .رادوجی و همکاران برای حل مسئله مسيیریابی حميل
پول تحت محيدودیت ریسيک از الگيوریتم فراابتکياری فيازی
 GRASPاستفاده نمودنيد [ .]Radoji et al., 2018در جيدول
 ،3تحقیقات اخیر در زمینه سیستم پولرسانی دسته بندی شيده
اند.
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جدول  .1دسته بندی تحقيقات اخير در زمينه سيستم پول رساني بانکها
هدف

پنجره زماني

چند هدفه

تک هدفه

سخت

نرم

روش حل

در نظر
آاليندگي

مکانيابي

گرفتن

مسيريابي

مرجع

ريسک


[Ghanadpour and Zandiyeh
]2018
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.3

مشتریان افزایشیافته است .حدود  % 55از  CO2منتشرشده

مفروضات مسئله



توسط بخش حملونقل بریتانیا در سال  5110مربوط به

مسئله بهصورت یک شبکه گسسته طراحیشده است

حملونقل باری بوده است ] .[McKinnon, 2007انتشار گاز

که مکان خزانهها میبایسيت در محيل یکيی از شيعب قيرار

 CO2منجر به پدیدهی گرمایش زمین میشود و بهطور مستقیم

گیرد .شعب ،خودپردازها و مراکز فروش بهعنوان گرههای آن

به میزان سوخت مصرفی وسیله نقلیه مرتبط است .میزان

هستند.


مصرف سوخت وسیله نقلیه به فاکتورهایی از قبیل سرعت،

مشييتریان خزانييه ،شييامل سييه دسييته شييعب بانييک،

شتاب ،میزان بار ،نوع جاده ،نوع وسیله نقلیه و مسائل ترافیکی

خودپردازها و مراکز فروش میباشند.


بستگی دارد .مدلهای بسیاری بر پایه شبیهسازی و تحلیل

دو فعالیت شامل عملیات پول رسيانی و جميع آوری

پارامتریک برای پیشبینی مقدار مصرف سوخت و نرخهای

پول توسط خودروهای پولرسانی انجام میشود.


انتشار ارائهشده است .برای نیل به هدف کاهش  CO2در محیط

تقاضيای مشييتریان مشيخص و قطعييی فيرض شييده

و کاهش مصرف انتشار سوخت ابتدا نیاز به روشی برای

است.


محاسبه میزان مصرف سوخت وسایل نقلیه به طرز دقیق

هر خودرو پولرسان از یک خزانه حرکت و پيس از

میباشد .یکی از روشهای دقیق و کارآمد برای تخمین مصرف

طی مسیر به همان خزانه باز ميیگيردد .الزم بيه ذکير اسيت

سوخت ،مدل میکروسکوپیکی تحت عنوان مدل یکپارچه

کمبود جایز نیست و تقاضای هرکدام از مشتریان باید توسط

انتشار ( )CMEMاست .مدل یکپارچه انتشار وسایل نقلیه

یييک خييودرو پييولرسييان و طييی یييک بازدیييد بييرآورده

توسط بارث و همکاران توسعه یافت [Barth et al, 2005

شود.خودروهای پولرسيان یکسيان بيوده و هير خيودرو در

] .and 2008این مدل شامل سه ماژول توان موتور ،دور موتور

هنگام استفاده عالوه بر هزینههای سوخت و هزینه اسيتهالک

و نرخ مصرف سوخت است.

دارای هزینهای از نوع نیروی انسانی میباشد .به طور معمول

توان موتور :ماژول توان موتور بهصورت رابطه زیر محاسبه

وقتی از یک خودرو پولرسان استفاده میشود ،یيک راننيده،

میشود.

دو پييولرسييان و دو ميييمور نیييروی انتظييامی مييیبایسييت در

() 3

خودرو حضور داشته باشند.


خزانهها و خودروها با توجه به کمحجم بيودن پيول

Ptract  ( Ma  Mg sin   0.5Cd  Av 2
 MgCr cos  )v /1000

 Ptractتوان رانشی (کیلوژول بر ثانیه) موردنیياز بيرای حرکيت

ازنظر ظرفیت محدودیتی ندارند .اما با توجه به مسائل امنیتی

وسیله نقلیه بوده که از مجموع چهار نوع توان حرکتی (حرکت

و سقف بیمه تعریف شده از طرف بیمهگذار ،حيداکثر میيزان

روبهجلو ،مقابله با شیب جاده ،مقابله با نیروی مقاومت هيوا و

وجه نقدی کيه توسيط هير خيودرو پيولرسيان قابيلحميل

مقابله با نیروی مقاومت غلتشی) تشکیل میشود .در معادله باال

میباشد ،مشخص است.

𝑣 سرعت وسیله نقلیه (متر بر ثانیه) 𝑎 ،شتاب وسیله نقلیه (متر

 1-3تخمين مصرف سوخت (ميزان انتشار گازهای

بر مجذور ثانیه) M ،وزن کل وسیله نقلیه (کیلوگرم) میباشد که

گلخانهای)

از مجموع وزن وسیله نقلیه خيالی )  ( M wبيا وزن بيار وسيیله

در سالهای اخیر توجه به مسائل زیستمحیطی ناشی از تردد

نقلیه )  ( M fبه دست میآید g  9.81 m s2 .ثابت گرانشی

وسایل نقلیه ،از سوی دولتها ،کارخانهها ،شرکتها و همچنین

زميین   1.2041 kg m3 ،چگيالی هيوا 𝜃 ،شيیب جياده
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(رادیان) 𝐴 ،سطح جلوی وسیله نقلیه (مترمکعيب) ميیباشيد.

این معادله مصرف سوخت به ازای سرعت و میزان بار را نشان

 Cdثابت مقاومت آئرودینامیک وسیله نقلیه بوده کيه بيه نيوع

میدهد .شکل ( )3میزان تغییرات مصرف سوخت به ازای

طراحی بدنه وسیله نقلیه بستگی دارد و مقدار آن تقریبياي معيادل

سرعتهای متفاوت را نشان میدهد .به جهت حفظ مسئله در

 1/0است .و  Crثابت مقاومت غلتشی چرخها است که معميوالي

حالت خطی ( ،)MILPهمانند بکتا

و الپورته [Bektas and

بین  1/131تا  1/135قرار میگیيرد .درنهایيت تيوان خروجيی

] ،Laporte, 2011متغیر سرعت به  rقسمت گسسته شده که

موتور با استفاده از رابطه زیر محاسبه میشود:

 R  1, 2,3...rو  V   vr ; r Rتقسیمشده و در مدل

P  Ptract tf  Pacc

بهطوری محدود گشته که فقط یک متغیر سرعت (  ) vrبه یک

در رابطه فوق  Paccتوان موتور موردنیاز برای تجهیزات جانبی

وسیله نقلیهی خاص که یک کمان معین را میپیماید تخصیص

خودرو مانند کولر tf ،بازده زنجیره انتقال قدرت میباشد.

داده شود .بنابراین تابع هدف مصرف سوخت به شکل زیر به

دور موتور :ماژول دیگر در محاسبه میزان سوخت مصرفی دور

دست میآید:

() 5

موتور میباشد که از رابطه زیر محاسبه میشود.

M w ij dij xij



rR

nd ng v

() 1

KNV  d ij  z ijr / vr



R

N

() 0

 Nدور موتور (در واحد دور بر ثانیه ،معموالي بین  36و ،)41
 ngنسبت دنده nd ،نسبت دیفرانسیل و  Rشعاع چرخ

M ijf  ij dij

 dij  z r vr2



rR



( i , j ) A



ij

میباشد.

( i , j ) A

min OF1 



( i , j ) A



( i , j ) A

در فرمولهای فوق  M ijfنشاندهنده وزن بار در کمان )(i,j

نرخ مصرف سوخت :با استفاده از روابط فوق ،نرخ مصرف

است d ij .فاصلهی هر کمان بوده که میتواند متقارن یا نامتقارن

سوخت بهصورت رابطه زیر محاسبه میشود:

باشد.

که در آن  Kفاکتور اصطکاک موتور (کیلوژول بر دور بر ثانیه)،

25

 Vفاکتور جابجایی موتور (لیتر ،معموالي بین  5و   ،)1پارامتر

20

بازده 𝜓 ،فاکتور تبدیل واحد از گرم بر ثانیه به لیتر بر ثانیه و

15

() 4

10

( گرم بر کیلوژول) مصرف سوخت ویژه میباشد که به

5

مقدار دور موتور وابسته است .در نهایت کل مصرف سوخت

0
90

(لیتر) برابر است با:

با

T

0

اعمال

تغییرات

،   a  g sin   gCr cos

شکل .1Error! No text of specified style in document.

   1 1000tf و    0.5Cd  Aخواهیم داشت:
() 6

20

سرعت (کيلومتر برساعت)

F   FR(t )dt

() 5

80

70

60

50

40

30

مصرف سوخت (ليتر)

) FR(t )   ( KNV  P 

30

نمودار رابطه سرعت با مصرف سوخت

F (v, M )   ( KNV  M w v 

 2-3رضايت مشتری

M f  v   v3 ) d / 

در این مسئله سرویسدهی به هر یک از مشتریها (شعب،
خودپردازها و مراکز فروش) میبایست در یک بازه زمانی
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مصطفي مزيناني ،رضا توکلي مقدم ،علي بزرگي اميری

خاص صورت گیرد .انجام بهموقع سرویسدهی سطح رضایت

SL j

مشتریان باالبرده و زیان از دست دادن مشتریان بهاندازه

 U j  a j ; EETj  a j  ELTj بوده و  Bjیک مجموعهی

قابلتوجه ای کاهش مییابد .بدین منظور هر مشتری پنجرههای

فازی میباشد:

یک

تابع

عضویت

روی

مجموعهی

زمانی سخت و نرم خود را تعریف نموده که با یک بردار

B j  (a j , SL j ); EETj  a j  ELTj 

چهاربعدی معلوم میگردد  .  EETi , ei , li , ELTi بردار

حال با بهکارگیری توابع خطی قطعهای ( )PLFsمجموعهی

 ei , li پنجرهی زمانی نرم (مطلوب) را توضیح میدهد که

فازی ذکرشده بدین شکل نمایش داده میشود:

تخطی از آن موجبات عدم رضایت مشتری را فراهم میآورد و

() 1

بردار   EETi , ELTi پنجرهی زمانی سخت (قابلتحمل) را

B j  (a j , w j 2  w j 3 ); EETj  a j  ELTj 

s.t.

توضیح داده که تخطی از آن غیرموجه است .نظر به اینکه

a j  EET j  w j1  e j  w j 2

() 1

j  Nc

ارزشمند جهت توضیح و ترجمهی تابع ذهنی سطح رضایت

()31

j  Nc

wj1  wj 2  wj 3  wj 4  1

میباشد (شکل .)5

()33

j  Nc

o j1  o j 2  o j 3  o j 4  1

رضایت

()35

j  Nc

w j1  o j1

مشتری

()31

j  Nc

w j 2  o j1  o j 2

()34

j  Nc

wj 3  o j 2  o j 3

()35

j  Nc

wj 4  o j 3  o j 4

عبارت رضایت یک مفهوم انتزاعی است تئوری فازی ابزاری

1

SLi
زمان

ELT

ai

li

ei

EET

()36

j  Nc , l  1, 2,3, 4

w jl  0

()30

j  Nc , l  1, 2,3, 4

o jl  0,1

در مدل فوق N c ،مجموعهی همگی مشتریان میباشد.

شکل  .2تابع سطح رضايت برای پنجرهی زماني فازی

.4

تابع سطح خدمت یک تابع مقعر خطی قطعهای با شکل
مستطیل ،مثلث یا ذوزنقه ی معکو

 l j  w j 3  ELT j  w j 4

بوده که نوعِ شکل تابع

مدل پيشنهادی

در این بخش یک مدل مکان یابی -مسیریابی با اهداف کياهش

منوط بر میزان تراکم زمان بین دو نقطه ی مجاور از بردار

هزینهها ،کاهش انتشار گازهای گلخانيهای و افيزایش رضيایت

میباشد .از آنجا که رویکرد ما برای مدل سازی برنامهریزی

مشتریان (کاهش زمان پولرسانی) برای شبکه پولرسانی بانک

خطی میباشد شایسته است که نمایش خطی قطعهای را بکار

سامان ارائه شده است .بدین منظور محدودیت های ظرفیيت ،و

گیریم .این روش از برنامهریزی خطی عدد صحیح مختلط

پنجره زمانی نرم و سخت برای هر یک از مشتریان خرانه بانک

جهت نمایش یک تابع خطی بجای غیر خطی استفاده میکند.

در نظر گرفته شده است .مشتریان خزانه ،شامل سه دسته شعب

در این روش زمان ورود )  (a jرا بهعنوان ترکیب خطی دو

بانييک ،خودپردازهييا و مراکييز فييروش مييیباشييند .دو عملیييات

نقطهی مجاور هم در نظر میگیرد و در ادامه از متغیرهای وزنی

پولرسانی و جمعآوری پول توسط خودروهای پولرسيانی بيه

)  ( w jکه از مدل بهدستآمدهاند جهت محاسبهی تابع

طور هم زمان انجام میشود.

عضویت سطح خدمت استفاده میکند ،یعنی. SL j  f (a j ) :
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 1-4مجموعهها

LT

N  1,..., m

مجموعهی خزانههای در دستر

Nc  1,..., n

مجموعهی همه مشتریان

NT  N

Nc

K  1,..., k

 3-4متغيرهای کمکي

مجموعهی همه گرهها

aj

مجموعييهی خييودرو پييولرسييان در

pijk

زمان حرکت از گره  iبه گره  jتوسط خودرو

در محل خزانه

پولرسان نوع k

مجموعه ی سيرعت مجياز گسسيته

R  1,..., r

خزانه (ثانیه)

زمان ورود در مشتری  jام (ثانیه)

دستر

V  vr ; r  R

دیرترین زمان بازگشت هر خودرو پولرسان به هر

مقدار جریان بار بین دو مشتری مجياور  iو j

f ijk

شده

A  (i, j ): i, j  N , i  j

توسط خودرو پولرسان نوع k

مجموعه ی کلیه ی کمان های

k

واقع در شبکه

Gi
Ci

ظرفیت خزانه i

Qk

ظرفیت خودرو پولرسان نوع ( kمیلیون ریال)

qj

تقاضای مشتری  jآم (میلیون ریال)

t

پولرسان نوع k

 2-4پارامترها
هزینه ثابت احداث خزانه i

زمان سپری شده در یک تور توسيط خيودرو

SL j

رضایت مشتری j

 wilو oil

متغیرهای نمایش خطی قطعهای

 4-4متغيرهای تصميم
متغیر صفر ویک که معین میسازد ،آیا خزانيه در

yi

 e j , l j پنجرهی زمانی نرم برای هر مشتری (ثانیه)
 EET j , ELT j 

پنجرهی زميانی سيخت بيرای هير مشيتری

sj
d ij

فاصله بین گرهی  iتا ( jمتر)

Hk

کمان) (i,jتوسط خيودرو پيول رسيان  kپیميوده
شده است.
متغیر صفر ویک که معین میسازد ،آیا کمان)(i,j

zijkr

توسط خودرو پولرسان  kبيا سيرعت  rپیميوده

هر ثانیه)

شده است.

هزینه ی متغیر خودرو پول رسان نيوع  kبيرای هير

M kw

وزن خودرو پولرسان نوع k

Mf

وزن یک میلیون ریال پول

متغیر صفر ویک که معین میسازد ،آیا مشيتری j

u ij

ثانیه

Fk

ET

xijk

مجموع مزد راننده ،پولرسان و مامورانتظامی (برای

هزینهی ثابت خودرو پولرسان نوع k

PLDT

متغیيير صييفر و یييک کييه معييین مييیسييازد ،آیييا

(ثانیه)

مدت زمان ارائهی سرویس در محل مشتری (ثانیه)

PR

محل  iام احداث شده است.

ام به خزانه  iام تخصیص دادهشده است.
 5-4توابع هدف
()31

/ vr

r
ij

  KNV  d  z
r R

ij

iNT jNT

min OF1 

حداکثر ممکن زمان حرکت (عزیمت)

 ij dij xijk

w
k

 M



زودترین زمان شروع حرکت هر خودرو پولرسيان

 ij dij fijk

f

 M



از هر خزانه (ثانیه)

k K iNT jNT

k K iNT jNT

   d  z v

2
r
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r

ij

r R

ij

iNT jNT



 علي بزرگي اميری، رضا توکلي مقدم،مصطفي مزيناني

x

kK

k
ji

 uij

i  N , j  Nc

 xijk  ukj 

k K

x

k
ji

1

k
ij

1

k K iNT

x

k K iNT

f

jNc iN

 x



k
ij



mN , m  k

k  N ,
i, j  N c , i  j

umj  2

mNT , m  j jN c

k
mj

min OF2 

)15(

 G y   ( PR  H
i

iN



i

max OF3 

k

)t k

)31(

 F x

k K jNc iN

)16(

k K

 SL

jNc

k

k
ij

)51(

j

j  Nc

)10(

 اولین تابع هدف میزان انتشيار گازهيای،در مدل ریاضی مسئله

j  Nc

)11(

 تابع هدف دوم بهصيورت مجميوع.گلخانهای را حداقل میکند

 qj  | qj | 

 k  K
2
)11(



 هزینيههيای عملیياتی ميزد تيیم،هزینههای ثابت احداث خزانه
پييولرسييانی و هزینييهی ثابييت و متغیيير بييهکييارگیری خييودرو
 تابع هدف سيوم. که میبایست حداقل شود،پولرسان میباشد

f

jNc iN

 f

kK iNT

 x



k
ji

mNT , m  j jN c

k
ij

 | q j | q j 

 k  K
)41(
2



   f jik  q j

j  Nc

)43(

i  NT , j  Nc , k  K

)45(

k k iNT

 qj  | qj

2


| k
k
 xij  fij


 | q j | q j

2


 k
k
 x ji  f ji



 Qk


k
mj

j  N c , i  NT
,k  K

)44(

j  N c , i  NT
,k  K

)45(

i  N , j  Nc , k  K

)46(

Qk x kji  f jik

i  N , j  Nc , k  K

)40(

hK , h  k mNT , m  j

 z  xijk
rR

aj    
rR k K iNT

x hjm  1

i  N , j  Nc ,
i  j, k  K

(i, j )  A, k  K
dij
vr

zijkr    pijk

a j  s j    p kji
kK iNT

pijk  ET  xijk
EETj  a j  ELTj

pijk  PLDT  xijk

)53(

j  Nc

)55(

1

i  Nc

)51(

1

j  Nc

)54(

w j1  o j1

j  Nc

)55(

w j 2  o j1  o j 2

j  Nc

)56(

j  Nc

)50(

j  Nc

)51(

j  Nc

)51(

a j  EET j  w j1  e j  w j 2
 l j  w j 3  ELT j  w j 4

w
l 1

jl

4

Qk xijk  fijk

kr
ij

j  Nc

o

 k
k
  xij  fij




SL j  wj 2  wj 3

i  NT , j  N c , k  K )41(


 | q j | q j
 Qk - 
2





 محدوديت ها6-4

4

 qj  | qj |  k
k
-
  x ji  f ji
2



xijk 

.رضایت مشتریان را در نظر میگیرد که میبایست بیشینه گردد

k K iNT

j  Nc

j  Nc

i  N , j  Nc , k  K
j  Nc

(i, j)  A, k  K

l 1

jl

wj 3  o j 2  o j 3

wj 4  o j 3  o j 4

u

ij

iN

)41(

1

)41(

 qj  | qj
2
jN c 

|
uij  Ci yi


i  N

)11(

)51(

 | q j | q j
2
jN c 


uij  Ci yi


i  N

)13(



 qj  | qj | 
k
uij    fij i  N
2
j N c 
k K jNc


)15(

 | q j | q j 
k
uij    f ji i  N
2
j N c 
k K jNc


)11(




)53(
)55(



)51(

x

)54(

k K
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(j  Nc , k  K )55

()56

z krji   p kji
iN

d ji
vr

در محدودیت های این مدل ،از روابط فوق بيرای سيادهسيازی

tk   
rR iN

حداقل و حداکثر دو عدد ،در محاسبه تقاضای پول استفاده شده

t k  LT

k  K

است .محدودیت ( )15نشان می دهد پيولی کيه از یيک خزانيه

()50

(i, j )  A, k  K

xijk  0,1

()51

(i, j )  A, k  K , r  R

zijkr  0,1

()51

i  N

yi  0,1

()61

i  N , j  Nc

uij  0,1

نشان میدهد پولی که به یک خزانه توسط هميهی خودروهيای

()63

(i, j )  A, k  K

fijk , pijk  0

تخصیصیافته به آن وارد میشود ،برابر با تقاضای کل مشيتریان

()65

j  Nc

aj  0

تخصیص یافته به آن خزانه است که درخواسيت تحویيل پيول

()61

k  K

tk  0

مازاد نمودهاند .محدودیتهای ( )14الی ( )16بیان میکننيد کيه

()64

j  Nc , l  1, 2,3, 4

w jl  0

عملیات پول رسانی از یک خزانه آغاز شده و بيه هميان خزانيه

()65

j  Nc , l  1, 2,3, 4

o jl  0,1

ختم میشيود .محيدودیتهيای ( )10و ( )11اطمینيان حاصيل

محدودیت ( )53الی ( )51محيدودیتهيای خطيیسيازی تيابع

میکند که هر گره تنها یکبيار مالقيات شيود ،بيهعبيارت دیگير

رضایت مشتری میباشد .محدودیت ( )51تضمین میکنيد هير

تقاضييای مشييتری یکجييا و توسييط یييک خييودرو تحویييل داده

مشتری فقط به یک خزانه اختصاص یابيد .محيدودیت ( )11و

میشود .محدودیتهای ( )11و ( )41نشان میدهند کيل بياری

( )13بیان میکند تقاضای مشتریانی که پول آنهيا توسيط یيک

که از هر خزانه خارج میشود برابر است بيا مجميوع تقاضيای

خزانه تامین می شيود ،بایيد از ظرفیيت آن خزانيه کمتير باشيد

تمام مشتریانی که درخواست دریافت پول نمودهاند و توسط آن

همچنین پيول جميع آوری شيده از شيعب نیيز ميیبایسيت از

خودرو سرویس داده میشوند .محيدودیت ( )43اخيتالف بيین

ظرفیت خزانه کمتر باشد .در این دو محيدودیت بيا توجيه بيه

ورودی و خروجی به گره برابر تقاضاست به عبارت دیگر ایين

اینکه تقاضای مثبت پول بیانگر تقاضای دریافت پول از خزانه و

محدودیت جریان کاال را در هر گيره بياالنس کيرده و در ایين

مقادیر منفی تقاضای پول بیانگر درخواست تحویل مازاد پول به

راستا زیر تورها را نیز حذف می نماید ،در واقع اطمینان حاصل

خزانييه مييیباشييد ،مجمييوع تقاضييای دریافييت پييول برابيير

می کند که تقاضای مشتری برآورده شود .محدودیتهيای ()45

و مجموع تقاضای تحویل مازاد پول برابير

و ( )41بیان می کند چنانچه مشتری درخواسيت دریافيت پيول

)

j

 max(0, q

)

j

 min(0, q

j N c

j N c

توسط همهی خودروهای تخصیص یافته به آن خارج میشيود،
برابر با تقاضای کل مشتریان تخصیصیافته به آن خزانيه اسيت
که درخواست دریافت پول نموده اند ،همچنین محدودیت ()11

داشته باشد می بایست پول حمل شيده توسيط خيودرو قبيل از

می باشد .حداقل و حداکثر دو عدد با توجيه

رسیدن به آن مشتری بزرگتير یيا مسياوی تقاضيای آن مشيتری

به روابط ( )66و ( )60قابل محاسبه میباشد [Mazinani et

باشد و چنانچه مشتری درخواست تحویيل پيول ميازاد داشيته

].al., 2011

باشد میبایست پول حمل شده توسط خودرو در مسيیر بعيدی

()66

| b1  b2  | b1  b2
2

min(b1 , b2 ) 

()60

| b1  b2  | b1  b2
2

max(b1 , b2 ) 

بزرگتریا مساوی مقدار پول تحویلی باشد .محدودیتهای ()44
الی ( )40اطمینان حاصل میکند که هیچگاه میيزان پيول حميل
شده توسط خودرو از سقف بیمه تعریف شده برای آن خيودرو
تجاوز نکند .محدودیت ( )41بیانگر این مسيئله اسيت کيه هير
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مشتری تنها به یک خودرو تخصیص داده میشيود .محيدودیت

تک هدفه می باشد .برخی از محققان ،الگوریتم ژنتیيک را بيرای

( )41بیان می کند هر کمان تنها از یک سيطح سيرعت اسيتفاده

مسائل چندهدفه ،توسعه دادند که ميیتيوان بيه الگيوریتمهيای

میکند .محدودیت ( )51بیان میکند اگر گرهی  jام بعد از گيره

 NRGA ،NSGA-IIو  AFDGAاشيياره کييرد .در ایيين مقالييه

ی  iام مالقات شود ،زمان مالقيات گيرهی  jام برابير اسيت بيا

برای اولین بار با تلفیق الگيوریتم فراابتکياری ژنتیيک بيا روش

مجموع زمان حرکت از گرهی  iبه گرهی  jو مدت زمان سپری

پرومته به دنبيال جيواب هيای نيامغلوبی هسيتیم کيه برخيی از

شده در حرکت از گرهی  iبه گرهی  . jمحدودیت ( )53نشيان

ویژگیهای موردنظر تصمیمگیر را در خود جایداده باشد .ایين

میدهد که زميان حرکيت از گيرهی  iبيه گيرهی  jبزرگتير از

ویژگیها شامل وزن اهداف و تابع ارجحیت آنها میباشيد .در

مجموع زمان ورود به گرهی  iو مدت زمان ارائهی سرویس در

روش پیشنهادی هماننيد الگيوریتم ژنتیيک ابتيدا جيوابهيایی

گرهی  iمیباشد .محدودیت ( )55بیان میکند زميان تيرک هير

بهصورت تصادفی تولید میشوند که آنها را والدهای نسل اول

خودرو پولرسان از خزانه میبایست بزرگتر از زودتيرین زميان

مینامیم .با توجه به اینکه مسيئله از نيوع چندهدفيه ميیباشيد،

سرویسدهی خزانه باشد .محدودیت ( )51محدودیت پنجيرهی

والدین با روش پرومته ارزیابی و رتبه بندی میشوند .سپس بير

زمانی سخت است به عبارتی زمان ارائهی سرویس بيه مشيتری

مبنای چرخه رولت تعدادی از والدها بهمنظور ایجياد جمعیيت

باید بین بازه ی سخت زمانی باشيد .محيدودیت ( )54تضيمین

فرزندان و برای انجام عملیات تقاطع و جهش انتخاب میشوند

می کند که زمان حرکت (عزیمت) از  iبيه  jتوسيط خيودرو k

انتخاب والدین در چرخه روليت بير مبنيای ارزیيابی بيه روش

مقداری غیر صفر دارد اگر متغیر متناظر تعیینکننيدهی آن برابير

پرومته میباشد .پس از تولید جمعیت فرزندان ،جمعیت والدین

یک باشد و کران باالی زمان حرکت برابر مقدار ثابيت PLDT

با فرزندان ادغام شده ،و جمعیت نامغلوب به آرشیو اضافه شده

میباشد .محدودیت ( )55بیانگر این مسئله است که زميان طيی

و آرشیو بهروزرسانی میگردد .همچنین جمعیت ادغام شده بير

مسیر توسط خودرو  kبرابر است بيا مجميوع زميان حرکيت از

اسا

روش پرومته رتبه بندی میگردند و بهترینها و به اندازه

آخرین مشتری به سمت خزانه و مدت زمان سپریشده در ایين

جمعیت اولیه به نسل بعد منتقل میشوند .این فرآیند تا محقيق

مسیر میباشد .محدودیت ( )56اطمینان حاصل میکند که زمان

شدن شرط خاتميه اداميه ميییابيد .ایين الگيوریتم بيهاختصيار

بازگشييت هيير خييودرو بييه خزانييه قبييل از دیرتييرین زمييان

 MOGPAنام گذاری شده است .مراحل الگيوریتم MOGPA

سرویسدهی خزانه باشد .محدودیتهيای ( )50اليی ( )65نیيز

در شکل ( )1نشان داده شده است.

تعیینکنندهی نوع متغیرهای به کار رفته در مسئله میباشند.

.5

الگوريتم ژنتيک چند هدفه مبتني بر

پرومته
مسئلهی مکانیابی -مسیریابی تحيت شيرایط آليودگی ()LPRP
یک مسئله  NP-hardاست و از روشهای بهینهسازی معميولی
نمیتوان آن را حل کرد .حتی برای نمونههای کوچيک و سياده
نیز این شرایط برقيرار اسيت .بنيابراین بایيد از الگيوریتمهيای
فراابتکاری برای حل آن استفاده کرد .ماهیت الگيوریتم ژنتیيک
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 2-5بهروز رساني آرشيو

شروع

جهت به روز رسانی آرشیو ،در هر نسل جوابهيایی نيامغلوب
شناسایی شده و به جمعیت آرشیو اضافه میگردند .بيه جيوابی

تعیین وزن و تابع ارجحیت هر هدف

نامغلوب گفته می شود که در هیچ یک از توابع هيدف از سيایر
جواب ها بدتر نباشد .جمعیيت داخيل آرشيیو از نظير چیرگيی

ایجاد جمعیت اولیه (والدین) و ارزیابی و
مرتبسازی جوابها بر اسا

روش پرومته

بررسی شده و جوابهایی که توسط دیگران مغلوب میگردنيد
حذف میشوند .عالوه بر این در جمعیت آرشیو عملیات حذف

انتخاب عدهای از اعضای جمعیت بر اسا

جوابهای مشابه نیز انجام میگردد .درصورتیکه سيایز آرشيیو

چرخه رولت بهعنوان والدها و انجام عمل تقاطع
میان آنها
انتخاب عدهای از اعضای جمعیت بر اسا

بزرگتر از سایز تعریف شده برای آرشیو بود ،جوابها بر اسا

چرخه

روش پرومته در داخل آرشیو مرتب ميیشيوند و جيوابهيای

رولت بهعنوان والدها و انجام عمل جهش بر روی
ادغام جمعیت والدین ،جمعیت حاصل از تقاطع و
جمعیت جهشیافتگان
ارزیابی و مرتبسازی جوابها بر اسا

روش پرومته

شرط خاتمه محقق شده
است؟

آن

و حذف جوابهای اضافی (در صورت وجود)

اضافه شدن جوابهای نامغلوب به آرشیو و بهروزرسانی

آنها

مازاد حذف خواهند گردید .دراین الگوریتم سایز تعریف شيده
برای آرشیو بهوسیله  nArchiveنشان داده میشود.

 3-5نمايش جواب اوليه
همانگونه که مشخص است ،کيارایی یيک الگيوریتم و کیفیيت
جوابهای خروجی به طيور کاميل وابسيته بيه نحيوه نميایش
جواب در فضای جواب است .همچنین نمایش جواب بایيد بيه
گونهای باشد که بتوان به راحتی و تقریباي وسیع فضای جواب را
جستجو کند .در این مقاله از یک نمایش پیوسيته بيرای مسيئله

پایان

مکان یابی  -مسیر یابی استفاده شده اسيت .در نميایش جيواب

شکل .3Error! No text of specified style in document.

پیوسته ،معموال اعداد حقیقی مثبت ساختار جواب را می سازند.

فلوچارت الگوريتم

از مزایای نمایش جواب پیوسته قابلیيت انعطياف بياالی آن در

 1-5روش پرومته

بکارگیری در الگوریتمهای فراابتکاری ميیباشيد .بيا توجيه بيه

روش پرومته به عنوان یک روش کيارا و بيا اسيتفاده از دو واژه

اینکييه اکثيير الگييوریتمهييای فراابتکيياری بييرای مسييائل پیوسييته

ترجیح و بیتفاوتی به دنبال انتخاب بهترین گزینه میباشد .ایين

ارائهشده اند ،بنابراین استفاده از نميایش جيواب پیوسيته آزادی

روش برای اولین بار توسط استاد بلژیکی به نيام ژان پیير برنيز

عمل بیشتری را به دنبال دارد .در این نميایش هيمزميان مکيان

ارائييه شييد ] .[Brans, 1982روش پرومتييه دارای نسييخه هييی

خزانه ها ،نحوه تخصیص مشتری به خزانه ها ،و همچنین مسیر

مختلفی ميی باشيد کيه در ایين مقاليه از روش پرومتيه  ،IIکيه

سرویس دهی هر مشتری توسط خودروهيای پيولرسيان نشيان

گزینههای گسسته را بهصورت کامل رتبهبندی میکند ،اسيتفاده

داده میشود .بدین منظور فرض کنید  N cمشيتری N ،مکيان

شده است.

کاندید برای خزانه و  Kخودرو پولرسان موجود باشد .در این
صورت نمایش جواب بهصورت یک رشته  N cجزئی از اعداد
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حقیقی در بازه ) [1, K  1میباشد .قسمت صيحیح هير عيدد

1
نظر را نشان میدهد .چنانچه قسمت اعشاری در بيازه )
N

بیانگر این است که هر مشتری توسط کدام وسیل نقلیه سرویس

[0,

1 2
باشد ،خزانه اول و چنانچه بین )  [ ,باشد؛ خزانه دوم و
N N

داده ميیشيود و قسيمت اعشياری آن تيوالی سيرویسدهييی را

N 1
به همین ترتیب چنانچه بین ),1
N

مشخص میکند به طوری که اعداد کيوچکتر اولویيت بياالتری
دارند .در خصوص نحوه احداث خزانه ها و این نکتيه کيه هير

[ باشيد خزانيه  Nام،

محل شروع حرکت خودرو پولرسان موردنظر میباشد.

خودرو پول رسان از کدام خزانه حرکت می کند ،ابتيدا میيانگین
تمام اعدادی که قسمت صحیح آنها یکسان میباشيد محاسيبه
شده و سپس قسمت اعشاری عدد حاصله جایگياه خزانيه ميود
11

9

8

7

6

5

4

3

2

1

4.66

3.55

5.00

1.11

3.66

5.53

3.56

5.61

5.05

1.11

9

4

1

2

1

3

6

خزانه مربوطه میانگین
2

1
5

7

4

5

3

4

2

10
8

3

5

3.41

قسمت صحیح 3

1

5.56

قسمت صحیح 5

5

1.41

قسمت صحیح 1

1

4.66

قسمت صحیح 4

1

5.05

قسمت صحیح 5

شکل  .4Error! No text of specified style in document.نمايش جواب و شکل شماتيک آن

شکل  .5نحوه انجام عمليات تقاطع
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در شکل ( )4نمایش جواب و شکل شماتیک آن برای مسئلهای
بييا  31مشييتری 4 ،نقطييه کاندیييد بييرای خزانييه و  5خييودرو
پولرسان ،نشان داده شده است.

 4-5عملگرهای تقاطع
در الگوریتم پیشنهادی ،بهمنظور حل مسئله سه عملگير تقياطع،

جابه جایی جفتی

تک نقطهای ،دو نقطهای و یکنواخت ارائهشده است .در عملگر
تک نقطهای ،یک نقطه تصادفی روی کروموزومهای مربوط بيه
والدین انتخاب میشود ،این نقطه والدها را به دو قسمت چي
و راست تقسیم میکند ،فرزند اول قسمت سمت چ
از قسمت سمت چ

خيود را

والد اول و قسمت سمت راست خيود را
جایگذاری

از قسمت سمت راست والد دوم به ارث ميیبيرد .عکيس ایين
موضوع برای فرزند دوم رخ میدهد .در عملگر دو نقطهای ،دو
نقطه تصيادفی روی کروميوزومهيای واليدین انتخياب شيده و
ژنهای بین این دو نقطه جابيهجيا ميیشيوند .و در نهایيت در

معکو

عملگر یکنواخت ،یک کروميوزوم تصيادفی بيین صيفر و یيک

سازی

شکل  .6نحوه انجام عمليات جهش

ایجاد شده و فرزندان با استفاده از این کروموزميوم ،از میيانگین
وزنی کروموزمهای والدین ایجاد میشوند .شکل ( )5بهصورت

 6-5معيار توقف

شماتیک ،نحوه تولید فرزندان توسط سه عملگر فيوق را نشيان

شرط توقف الگوریتم رسیدن به تعداد مشخصی ارزیابی جواب

میدهد.

) (NFEدر نظر گرفته شده است.

 5-5جهش ژنتيکي

.6

در الگييوریتم پیشيينهادی ،بييه چهييار روش جابييهجييایی تکييی،

بررسي عملکرد الگوريتمها

سازی جهيش ژنتیکيی

بررسيی عملکييرد الگييوریتمهييای چندهدفييه از عملکييرد

انجام میشود .شکل ( )6بهصورت شماتیک نحوه جهيش ژنيی

الگوریتمهای یک هدفه بسیار پیچیدهتر است و یيک شياخص

را توسط این چهار روش را نشان میدهد.

ارزیيابی نميیتوانيد بيرای بررسيی جيوابهيای حاصيل از

جابهجایی جفتی ،جایگذاری و معکو

الگوریتمهای ارائه شده کافی باشيد .از ایين رو در ایين مقاليه،
برای بررسی کیفیت جوابهای الگوریتم پیشنهادی ،جوابهای
پارتو بهدسيت آميده از الگيوریتم پیشينهادی بيا الگيوریتمهيای
 NSGA-IIو  MOICAدر شش شاخص کیفیت ،فاصيله از
نقطه ایده آل ،فاصله ،تنوع ،تحلیيل پوششيی دادههيا و پرومتيه،

جابه جایی تکی

مقایسه شدند.
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 1-6شاخص کيفيت )(QM

که در رابطه فوق  d iفاصله بین دو جواب پياتو مجياور و d

اولین و متداولترین معیار مقایسيه کیفیيت جيوابهيای پيارتو

میانگین فواصل  d iها می باشد .هير چيه ایين شياخص کمتير

بهدستآمده از هر یک از الگوریتمها میباشد .برای محاسبه این

باشد ،الگوریتم کارایی بهتری دارد.

 5-6شاخص تحليل پوششي دادهها )(DEA

شاخص کل جوابهای پارتو حاصيل از الگيوریتمهيا را بياهم
ادغام کيرده و سيپس عملیيات نياچیرگی را روی آنهيا انجيام

یکی از معروف تيرین ابزارهيا در زمینيه تصيمیم گیيری چنيد

میشود .سپس درصد جواب هيایی نياچیره کيه متعليق بيه هير

معیاره ،تحلیل پوششی دادهها میباشد .اخیراي ميدلهيای جدیيد

الگوریتم میباشد محاسبه می گردد .هر چه این درصيد بزرگتير

تحلیل پوششی داده ها مطير شيده انيد کيه توانيایی شناسيایی

باشد ،نشان دهنده کارایی بیشتر الگوریتم میباشد.

کاراترین  DMUرا دارد .در این مقاله ،از مدل تحلیل پوششيی

 2-6شاااخص ميااانگين فااااله از نقطااه اياادهآل

دادهها که مزینانی و همکاران ارائه کرده اند ،استفاده شده اسيت

)(MID

] .[Mazinani and et al, 2011این مدل به گونهای عمل می-

فاصله بین جوابهای پارتو و نقطه ایدهآل با اسيتفاده از MID

کرد که  DMUها را بر اسا

محاسبه میگردد .رابطه محاسبه  MIDبهصورت زیر میباشد.

میانگین کيارایی جيواب هيای پيارتو هير الگيوریتم نسيبت بيه

2

()61





 f ji  f j best
 max

min
j 1  f j , total  f j , total
n
3

جوابهيای پيارتو کلیيه الگيوریتمهيا مقيدار ایين شياخص را

n


i 1

کارایی شان رتبه بندی ميیکنيد

مشخص میکند.

MID 

 6-6شاخص پرومته )(PM

که در آن  nتعداد نقاط پارتو و همچنین ) ( f1best , f 2best , f3best

این شاخص با محاسبه میانگین برتری خالص جوابهای پارتو

مختصات نقطه ایدهآل ميیباشيد .بيا توجيه بيه تعریيف فيوق،

هر الگوریتم نسبت به جوابهای پارتو کلیه الگوریتمها محاسبه

الگوریتم با کمترین مقدار  MIDکاراتر میباشد.

می شود و هر چه مقدار بزرگتری داشته باشد ،نشان دهنده ایين

 1-6شاخص تنوع )(DM

است که الگوریتم کاراتر است.

این شاخص پراکندگی جوابها را اندازه گیری میکنيد و هير

n

چه مقدار آن بزرگتر باشد ،الگوریتم بهتر است.

)  (i

()03

i 1

n
2

()61

 max( f ji )  min( f ji ) 



min
f jmax
j 1 
, total  f j , total

3

DM 

.7

تنظيم پارامترها

کارایی یک الگوریتم بيه شيدت وابسيته بيه طراحيی و تنظيیم

 4-6شاخص فااله )(SM

پارامترهای آن میباشد .به طوری که مقادیر متفاوت پارامترهای

این شاخص یکنواختی توزیع جوابهای پارتو در فضيای حيل

الگوریتم ممکن است جوابهای کامالي متفاوتی با کیفیتهيای

را نشان میدهد.

متفاوت تولید کنند .بنابراین اگر پارامترها به طور صحیح تنظیم

n 1

()01

PM 

i

 d d
i 1

(n 1)d

نشوند ،نمیتوانیم به جواب بهینه دست یابیم .در این مقاله برای

SM 

تنظیم پارامترها از روش سطح پاسخ ) (RSMاستفاده میشيود.
ایين روش برای تخمین بهینه پارامترهای مختلف تيثیرگيذار بير
یيک فرآینيد بکيار ميیرود .درایين روش ،از روش معادليه
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 2-7تنظيم پارامترهای الگوريتم MOICA

رگرسیونی برای ارزیيابی سيطو مختليف پارامترهيا اسيتفاده
میشود .روش کار بدین گونيه اسيت کيه یکسيری از سيطو

پارامترهای الگوریتم  MOICAبا توجه به مقادیر جيدول ()4

مختلف پارامترهای مؤثر الگوریتم بر مبنای شاخصيهای ورودی

تنظیم شدهاند.

(معموال از مقدار تابع هدف استفاده میشود) مورد بررسی قرار

 3-7تنظيم پارامترهای الگوريتم NSGA-II

گرفته و با برازش بهترین معادله رگرسیونی بر سطو مختليف

پارامترهای الگوریتم  NSGA-IIبا توجه به مقادیر جدول ()5

پارامترها ،مقادیر مطلوب برای تنظیم پارامترها پیشنهاد میشود.

تنظیم

در ابتدا ،پارامترهای هر الگوریتم کيه از لحياآ آمياری تياثیری
فراوانی بر روی الگوریتم دارند شناسایی میشوند .سپس بيرای
هر پارامتر مؤثر ،برای دو سطح در نظر گرفته میشود .زمانی که
پارامتر در سطح پایین خود قرار دارد با عيدد  -3و زميانی کيه
پارامتر در سطح باالی خود قرار با عدد  +3کد میشوند .نحوه
کدگذاری سطو مختلف پارامترها را میتوان بهصورت رابطيه
زیر محاسبه نمود.

()05

 rUpper  rLower 
ri  

2


Xi 
r

r
 Upper Lower 


2



به طوری که  rUpperو  rLowerبه ترتیيب سيطو بياال و پيایین
پارامترها و  X iو  riبه ترتیب مقيدار کدبنيدی شيده و مقيدار
واقعی برای پارامترها هستند .سپس ،الگوریتم را برای ترکیبهای
مختلف از پارامترها و سطو مختلف آنها ،اجرا میکنيیم .یکيی
دیگر از ورودی های روش  RSMشاخصی اسيت کيه بتوانيد
الگوریتم را برای ترکیبهای مختلف پارامترها ،مقایسه کند .بيا
توجه به اینکه مسئله ارائه شده در این مقاله چندهدفه میباشد،
بنابراین باید از یک شياخص واحيد بيه نيام شياخص کیفیيت
استفاده کرد.

 1-7تنظيم پارامترهای الگوريتم MOGPA
پارامترها و سطو آنها به منظور تنظیم پارامترها در جدول ()5
و پارامترهای تنظیم شده در جدول ( )1نشان داده شده است.
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جدول  .2Error! No text of specified style in document.سطوح در نظر گرفته شده پارامترهای الگوريتم  MOGPAدر روش RSM
سطو کد شده

نام پارامتر

نماد پارامتر

متغیر متناظر

تعداد جوابهای ارزیابی شده

NFE

X1

311111

تعداد جوابهای اولیه

nPop

X2

11

311

احتمال تقاطع

pc

X3

1/6

1/0

1/1

احتمال جهش

pm

X4

1/1

1/15

1/4

اندازه آرشیو

nArchive

X5

11

311

351

-3

1

3

511111

111111
351

جدول  .3Error! No text of specified style in document.پارامترهای تنظيم شده الگوريتم MOGPA
نام پارامتر

نماد پارامتر

متغیر متناظر

ارزش عددی کد شده

تعداد جوابهای ارزیابی شده

NFE

X1

1/61

561111

تعداد جوابهای اولیه

nPop

X2

1/163

313

احتمال تقاطع

pc

X3

1/141

1/015

احتمال جهش

pm

X4

1/33

1/155

اندازه آرشیو

nArchive

X5

1/105

313

جدول  .4پارامترهای تنظيم شده الگوريتم MOICA
نماد
پارامتر

تنظیمشده

تعداد جوابهای ارزیابی شده

تعداد جوابهای ارزیابی شده

NFE

561111

تعداد جوابهای اولیه

تعداد کشورها

nPop

351

احتمال جهش

تعداد استعمارگرها اولیه

n Im p

31

احتمال تقاطع

پارامتر تيثیر قدرت مستعمرهها بر امپراطوری



1/35

پارامتر تشابه



1/15

احتمال تقاطع بین مستعمره ها

pc

1/0

احتمال انقالب

pr

1/15

nArchive

311

نام پارامتر

پارامتر

جدول  .5پارامترهای تنظيم شده الگوريتم NSGA-II

مقدار

اندازه آرشیو

مقدار بهینه

نام پارامتر

.8

نماد پارامتر

مقدار تنظیم شده

NFE

561111

nPop

311

pm

1/0

pc

1/15

نتايج محاسباتي

جهت ارزیابی عملکرد الگوریتم پیشنهادی ،از  1مسيئله بيا ابعياد
مختلف بر اسا

مسایل واقعی بانک سامان (جدول  ،)6منطبق با

داده های واقعی آن بانک استفاده شده است .تميامی ایين مسيائل
مربوط به پولرسانی به شعب ریالی شيهرهای اصيفهان ،مشيهد و
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تبریز میباشد .در کلیه مسائل از نقشه شيهرهای مذکورکيه کلیيه

با پردازنده  3/1 Core i5گیگا هرتز و حافظه اصلی  6گیگا بایت

اطالعات مورد نیاز مانند مکانهای بالقوه بيرای احيداث خزانيه،

در سیستم عامل ویندوز  31آزمایش گردیدهاند.

مکان شعب ،خودپردازها و مراکز فروش بانک ميوردنظر و مسيیر

در صنعت بانکداری مهمترین هدف ،رضایت مشيتری ميیباشيد،

های بین هر گره در آن مشخص میباشد ،اسيتفاده شيده اسيت.به

بنابراین در روش پرومته از تابع معمولی برای این هيدف اسيتفاده

طور کليی موجيودی وجيه نقيد شيعب و خودپردازهيا بيه طيور

شده است و این بیانگر این است که بهبود بسيیار جزئيی در ایين

سیستمی مانیتور می شوند .چنانچه در پایان روز موجودی یکی از

هدف از اهمیت باالیی برخوردار است .همچنيین بيرای هزینيه از

مراکز از حداقل موجودی مورد نیاز ،کمتير شيود سيفارش تيامین

تابع  Uشکل و برای انتشار گازهای گلخانيهای از تيابع  Vشيکل

وجه در ابتدای روز کاری بعد ارسال می گردد .همچنین پول مازاد

استفاده شده است .زیرا در مسائل پولرسانی اختالف ناچیز هزینه

شعب و مراکز فروش ،می بایست جمع آوری گردد .با توجيه بيه

به شرط آنکه سایر اهداف بهبود چشمگیری داشيته باشيند ،قابيل

مسایل امنیتی حمل پول ،بانک مورد بررسيی اجيازه انتشيار سيایر

چشم پوشی می باشد .در این مقاله بهمنظور اینکيه الگيوریتمهيای

جزییات داده ها را در این مقاليه نيداده اسيت .جهيت حيل ایين

حل ،قابل مقایسه باشند ،وزن اهداف یکسان فيرض شيده اسيت.

مسييایل ،الگييوریتمهييای پیشيينهادی در نييرم افييزار متلييب 1.5

پس از اجرای الگوریتم ها برای مسائل ميوردنظر ،شيش شياخص

برنامهنویسی شدهاند .همچنین مسائلی نمونه ای در یيک کيامپیوتر

ذکر شده برای الگوریتمها محاسبه گردید که در جدول هيای (،)0
( )1و ( )1ارائييييييييييييه گردیييييييييييييده اسييييييييييييت

 .جدول  .6اطالعات کلي مسائل نمونه ای
تعداد مکان کاندید برای

شماره مسئله

شهر

3

اصفهان

5

5

مشهد

5

5

1

تبریز

5

5

احداث خزانه

تعداد شعب

تعداد خودپرداز

تعداد مراکز فروش

6

51

6

41

5

40

1

جدول  .7نتايج عددی مسائل نمونه بر اساس دو شاخص  QMو MID
شماره مسئله

شاخص متوسط فاصله از نقطه ایده آل

شاخص کیفیت
NSGA-II

MOICA

MOGPA

NSGA-II

MOICA

MOGPA

3

1/111

1/361

1/043

1/665

1/411

1/110

5

1

1/151

1/145

1/051

1/540

1/554

1

1/131

1/311

1/101

1/113

1/041

1/115
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جدول  .8نتايج عددی مسائل نمونه بر اساس دو شاخص  DMو SM
شماره مسئله

شاخص فاصله

شاخص تنوع
NSGA-II

MOICA

MOGPA

NSGA-II

MOICA

MOGPA

3

1/154

1/111

3/105

1/165

1/631

1/410

5

3/115

1/113

3/160

1/153

1/504

1/160

1

1/111

1/106

3/541

1/015

1/611

1/516

جدول  .9نتايج عددی مسائل نمونه بر اساس دو شاخص  DEAو PM
شماره مسئله

شاخص پرومته

شاخص تحلیل پوششی داده ها
NSGA-II

MOICA

MOGPA

NSGA-II

MOICA

MOGPA

3

1/156

1/164

1/101

1/150

1/435

1/016

5

1/134

1/156

1/113

1/531

1/111

1/011

1

1/115

1/113

1/150

1/115

1/131

1/654

شکل  .7مقايسه مرز پارتوی الگوريتمها

با توجه بيه نتيایج ارائيه شيده ،مشياهده ميی گيردد کيه الگيوریتم

پارتوی سه الگوریتم که در شکل ( )0نشيان داده شيده اسيت ،بيه

 MOGPAنسبت به الگوریتمهای  NSGA-IIو  MOICAکاراتر

خوبی این موضوع را به تایید میکند.

میباشد .نکته مهم درباره این مسئله این اسيت کيه ميرز پيارتوی

مهمتييرین قابلیييت هييای الگييوریتم  ،MOGPAدر نظيير گييرفتن

الگييوریتم  MOGPAدر تمييام مسييایل نمونييه بهتيير از سييایر

مفروضات مدیریتی است که سایر الگوریتم ها آن را در نظر نميی

الگوریتم های مقایسه شده اسيت کيه نشيان دهنيده کیفیيت بهتير

گیرند .به عبارت دیگر با تلفیيق الگيوریتم فراابتکياری ژنتیيک بيا

جوابهای الگوریتم  MOGPAاست .به طور نمونه مقایسه ميرز

روش پرومته جوابهای نامغلوبی حاصل می شوند کيه برخيی از
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ویژگیهای موردنظر تصمیمگیر را در خود جيایداده اسيت .ایين

چند هدفيه جدیيد بيا ترکیيب الگيوریتم ژنتیيک و روش پرومتيه

ویژگی ها شامل وزن اهداف و تابع ارجحیت آنهيا ميیباشيد .در

بهمنظور حل مدل پیشنهادی ارائه گردید .جهيت ارزیيابی کيارایی

این مساله رضایت مشتری و هزینيه اولویيت بياالتری نسيبت بيه

الگوریتم پیشنهادی ،جوابهای پارتو بيهدسيتآميده از الگيوریتم

آلودگی و اهداف سبز دارد .همچنین بهبود اندک در هزینيه ،بيرای

پیشيينهادی بييا الگييوریتمهييای  NSGA-IIو  MOICAدر شييش

بانک اولویت خاصی ندارد .به عنوان مثيال وقتيی هزینيه حميل و

شاخص کیفیت ،فاصيله از نقطيه ایيدهآل ،فاصيله ،تنيوع ،تحلیيل

نقل باال می باشد ،جواب هيایی بيا اخيتالف کمتير از  311هيزار

پوششی دادهها و پرومته ،باهم مقایسه شدند و مشاهده شد کيه در

تومان هزینه از دید بانک یکسان می باشند و برتری خاصی نسبت

پنج شاخص کیفیيت و فاصيله از نقطيه ایيدهآل ،فاصيله ،تحلیيل

به هم ندارند در صورتی که در رتبه بندی نيامغلوب حتيی بهبيود

پوششی داده ها و پرومتيه الگيوریتم پیشينهادی کيامالي برتير و در

یک ریال در هزینه میتواند جوابی را مغلوب کند .به عبارت دیگر

شاخص تنوع ،الگوریتم پیشنهادی ،در بیشتر موارد نتایج بهتری را

استفاده از روش پرومته در رتبه بندی جواب ها سبب شده اسيت

ارائه داده است.

که فرار از بهینگيی محليی بهتير انجيام شيود و همچنيین از نظير

برای تحقیقات بيالقوهی آتيی مسيئله ميیتيوان مسيئله را از دیيد

مدیریت نزدیک تر به حالت واقعی باشد( .در نظر گيرفتن آسيتانه

شبیهسازی بررسی کرد .در نظير گيرفتن فياکتور ترافیيک و تييثیر

بی تفاوتی در تابع ارجحیت اهداف هزینيه ای) .بيه هميین دلیيل

تعیینکننده آن بر سرعت میتواند بهعنيوان تحقیقيات آتيی ميورد

نتایج حاصل از الگوریتم  ،MOGPAکاراتر می باشند.

بررسی قرار گیرد .اهمیت ترافیک زمانی بیشتر خواهد شد کيه در

.9

ساعات مختلف شبانه روز مقادیر متفاوتی از جریان ترافیک در هر

نتيجهگيری

مسیر رخ دهد .این جریان متفاوت سبب سرعتهيای متفياوت در

مدل ارائهشده در این مقاله ،یک مدل یکپارچه در پولرسانی بانک

شبانه روز خواهد شيد کيه خيود بير برناميهریيزی حميلونقيل و

میباشد که هر دو مسئلهی مکانیيابی و مسيیریابی را بيهصيورت

تخصیص مسیر به خودروهای پولرسان اثر میگذارد .بيا در نظير

یکپارچه و مرتبط در نظر میگیرد .در مدل ارائهشده ما عيالوه بير

گرفتن تقاضای مشتریان در شرایط عدم قطعیت میتوان مسيئله را

حداقل کردن هزینههای شبکه پولرسانی به دنبيال حيداقل کيردن

هر چه بیشتر به شرایط واقعی نزدیکتر کرد .همچنین بير اسيا

حداقل کردن انتشار گازهای گلخانهای و افزایش رضایت مشتریان

نظرات خبرگان بانکی ،پارامترهای مهم و تياثیر گيذار ميی توانيد،

هستیم .همچنین در این مدل برای اولین بار ،تحویل کسری پول و

هزینه حمل و نقل پول ،هزینه احداث خزانه ،ظرفیت مجاز حميل

دریافت مازاد پول در یک تور بهصورت همزميان در نظير گرفتيه

پول خودروهای پولرسان و پنجره زمانی نيرم هير مشيتری باشيد.

شده است .در نظر گيرفتن رضيایت مشيتریان کيه بيهموجيب آن

بنابراین با تغییراتی در مقادیر این پارامترها ،می توان ،میزان اعتبيار

زمانهای تحویل بهصورت پارامترهيای فيازی ذوزنقيهای در نظير

و مقدار حساسیت پارامترهای مهم مدل را سنجید.

گرفته میشوند بر کیفیت ارائه خدمت تيثیرگذار است .همانگونيه

.11

که پیشتر هم گفته شد این مسئله از نوع مسائل  NP-hardاسيت

پينوشتها
1- Location-Routing Problem
2- Tabu Search
3- Simulated Annealing

بنييابراین حييل آن بييرای مسييائل بييزرگ از طریييق نييرمافزارهييای
بهینهسازی دقیق غیرممکن است ،ليذا یيک الگيوریتم فراابتکياری
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2- Hybrid Evolutionary Search Algorithm
3- Pollution Routing Problem
4- Adaptive Large Neighborhood Search
5- Piece Linear Functions
6- Location and Pollution Routing Problem
7- Non-dominated Sorting Genetic Algorithm
8- Non-dominated Ranking Genetic Algorithm
9- Adjusted Fuzzy Dominance Genetic
Algorithm
10- Multi Objective Genetic- Promethee
Algorithm
11- Number Function Evaluation
12- Multi Objective Imperialistic Competitive
Algorithm
13- Quality Metric
34- Mean ideal distance

پنجره زمانی مبتنی بر کاهش ریسک سرقت کاالی ارزشمند
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(PATH).

15- Diversification metric
16- Spacing Metric
17- Data Envelopment Analysis
18- Decision Making Unit
19- PROMETHEE Metric
20- Response Surface Methodology
21- MATLAB R2015

- Barth, M. and Boriboonsomsin, K. (2008)
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مصطفي مزيناني ،رضا توکلي مقدم ،علي بزرگي اميری

مصطفی مزینانی ،درجه کارشناسی در رشته مهندسی صنایع را در سال  3116از دانشگاه آزاد اسالمی و
درجه کارشناسی ارشد را در همان رشته در سال  3111از دانشگاه صنعتی خواجه النصیر الدین طوسی
اخذ نمود .در حال حاضر دانشجوی دکتری مهندسی صنایع در پردیس البرز دانشگاه تهران است .زمینه
های پژوهشی مورد عالقه ایشان مکانیابی و استقرار تسهیالت ،مسیریابی وسایل حمل ونقل و الگوریتم
های فراابتکاری در بهینه سازی میباشد.
رضا توکلی مقدم ،درجه کارشناسی در رشته مهندسی صنایع را در سال  3160از دانشگاه علم و صنعت
ایران ودرجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع در سال  3105را از دانشگاه ملبورن  -استرالیا
اخذ نمود .در سال  3106موفق به کسب درجه دکتری در رشته مهندسی صنایع از دانشگاه سوئینبرن -
استرالیا گردید .زمینه های پژوهشی مورد عالقه ایشان طراحی سیستمهای صنعتی (مکانیابی و استقرار
تسهیالت) ،مسیریابی وسایل حمل ونقل ،لجستیک و طراحی شیکه زنجیره تامین ،زمانبندی و توالی
عملیات ،الگوریتمهای فراابتکاری در بهینه سازی بوده و در حال حاضر عضو هیات علمی با مرتبه
استاد تمام در دانشگاه تهران است.
علی بزرگی امیری ،درجه کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع را در سال  3101و
 3111از دانشگاه علم و صنعت ایران اخذ نمود .در سال  3111موفق به کسب درجه دکتری در رشته
مهندسی صنایع – سیستمهای اقتصادی-اجتماعی از دانشگاه علم و صنعت ایران گردید .زمینههای
پژوهشی مورد عالقه ایشان لجستیک امداد بشردوستانه ،مکانیابی و کاربرد تکنیکهای تصمیمگیری
چندمعیاره بوده و در حال حاضر عضو هیات علمی با مرتبه استادیار در دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه تهران است.
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