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چکيده
مسأله مسيريابي بهينه براي انتقال مجروحين و کمکرساني امداد از مسائل مهم و اساسي به هنگام وقوع بحران ميباشد در هنگام وقوع
بحران اهميت دو فاکتور زمان و هزينه براي کمکرساني امداد و نجات مجروحين دو چندان ميشود .در اين مقاله هدف يافتن مسير بهينه
براي رسيدن از يک مرکز امداد و نجات تا يک مرکز بحران است .مدل رياضي ارائه شده کمينهکردن زمان و هزينه را براي دسترسي به
مراکز بحران هدف قرار داده است و همچنين مفروضاتي همچون چندانباره بودن ،چندمسيره بودن ،چندسناريو بودن ،تحويل انشعابي،
چندمحصولي ،ناهمگن بودن وسايلنقليه و پنجره زماني را به صورت همزمان در نظر گرفته است .با توجه به اينکه در مواقع بحراني مقادير
برخي از پارامترها از قبيل تقاضا و زمان سفر قطعي نيستند ،در اين مقاله با در نظرگرفتن مفروضات بيان شده و غيرقطعي در نظرگرفتن
پارامترهاي تقاضا و زمان سفر مسأله مربوطه به مسأله واقعي نزديکتر شده است .در صورتيکه بيشتر مسائلي که در اين زمينه مطرح
شدهاست مفروضات بيان شده را به صورت همزمان مورد بررسي قرار ندادهاند و پارامترهاي ذکرشده (زمان و تقاضا) نيز به صورت
قطعي در نظرگرفته شده است .در نهايت براي يافتن جوابهاي دقيق باتوجه به چندهدفه بودن مدل و فازي بودن پارامترهاي تقاضا و
زمان سفر از روش محدوديت اپسيلون در ابعاد کوچک بهره گرفته شده و در ادامه با توجه به  NP-Hardبودن مسأله براي حل آن در
ابعاد بزرگ از الگوريتمهاي فراابتکاري  NSGA-IIو  MOHSاستفاده شده که بر روي  51مسأله در اندازههاي مختلف حل شده که نتايج
بدست آمده از حل مسائل عددي نشان ميدهد هر دو الگوريتم توانايي بااليي در توليد جوابهاي مناسب در زمان مناسب را دارند به
طوري که براي حل بزرگترين و پيچيدهترين مسأله زماني کمتر از  084ثانيه صرف شده است که با توجه به  NP-Hardبودن ،غيرقطعي
بودن و چندهدفه بودن مدل بسيار مناسب است.

واژه هاي کليدي :مسيريابی وسايلنقليه ،بحران ،لجستيک امدادي ،الگوريتم جستجوي هارمونی
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فريبا فرح بخش ،رضا توکلی مقدم ،وحيد رضا قضاوتی

 .1مقدمه
بالياي طبيعی رخدادهايی هستند که انسان دخالت مستقيم در
وقوع آنها ندارد ولی به علت گستردگی و تاثير بر منابع مادي و
انسانی و قطع روند طبيعی حيات ،پتانسيل ايجاد بحرانهايی بزرگ
را دارند و برنامهريزي پيش از وقوع حوادث در کاهش قابل توجه
مرگومير و صدمات ناشی از اين حوادث بسيار مهم است .مقوله
مديريت بحران در جهان چه درحوزه مهندسی و چه به عنوان يک
مقوله اجتماعی حائز اهميت است .هر ساله بالياي طبيعی همچون
زلزله ،سيل ،طوفان و غيره تلفات مالی و انسانی زيادي را به دولت-
ها و جوامع مختلف وارد میکنند و با بروز شريط بحرانی و نتيجتاً
کاهش توانمنديها به دليل تخريب زيرساختها ،تقاضا براي
خدمات و کاالهاي لجستيکی افزايش میيابد .امروزه زمان و هزينه
درصورتهاي مختلف مانند مالی ،مسافت و غيره از اهميت ويژهاي

به مراکز امداد منتقل نمائيم .و همچنين با توجه به بحث عدمقطعيت
در تقاضاي ايجاد شده براي کاال در هر منطقه و همچنين خروج
مجروحان در شرايط بحران اين مسأله که چگونه امدادرسانی کنيم
تا فاکتور زمان و هزينه کاهش پيدا کند از اهميت ويژهاي برخوردار
است .هدف از اين مقاله ارائه يک مدل برنامهريزي چندهدفه جهت
کمينهسازي زمان طی شده و کاهش هزينههاي حملونقل از يک
مرکز امداد و نجات تا يک مرکز بحران میباشد .در ادامه اين مقاله،
در بخش  0تاريخچه مهمترين کارهاي مرتبط در حوزه مسائل
مسيريابی وسايلنقليه در شرايط بحران بيان خواهد شد .در بخش
 3جزئيات مدل پيشنهادي به تفصيل شرح داده میشود و سپس در
بخش  1جزئيات روش حل مسأله پيشنهادي ارائه میشود .در
بخش  1نيز نتايج محاسباتی الگوريتم بررسی و مقايسه شده است
و در بخش  ،6به نتيجهگيري و پيشنهادهاي آتی اختصاص دارد.

برخوردار است به طوري که در زمينههاي مختلف دانشمندان سعی

 .0مرور ادبيات

در بهينهسازي زمان و هزينه دارند حال اگر در شرايط بحران مانند

مسأله مسيريابی وسايلنقليه (VRP) 9که يک مسأله بهينهسازي

زلزله ،جنگ و غيره که دائماً زندگی انسان را تهديد میکنند قرار

ترکيبی است ،ابتدا در مقالهاي توسط دنتزينگ و رامسر [Dantzig

بگيريم اهميت دو فاکتور زمان و هزينه (نه صرفا مالی) براي کمک-

] and Ramser, 1959معرفی شد که تاکنون به صورت وسيعی

رسانی و امداد و نجات مجروحين و مصدومين دو چندان میشود.

مورد بررسی قرارگرفته است .تحقيقات متعددي برروي انواع مدل-

نکته قابل توجه اين است که اخيراً اين موضوع در حوزه بحران

هاي  VRPانجام گرفته است .با توجه به اين که در اين مقاله هدف،

بيشتر مورد توجه واقع شده است چرا که مسيريابی تجهيزات به

توسعه مدل مسيريابی وسايلنقليه تحت شرايط بحران است و مدل

هنگام بروز بحران میتواند بسياري از عواقب ناشی از بحرانها را

پيشنهادي اين مقاله در حالت چندهدفه و با درنظرگرفتن مهمترين

کاهش دهد .در نتيجه مطالعه مسأله مسيريابی در حوزه بحران

محدوديتها ومفروضات موجود در دنياي واقعی با الگوريتم

بسيارحائز اهميت میباشد .مراکز امدادرسانی به عنوان اساسیترين

جستجوي هارمونی حل شده است ،هدف از اين بخش بررسی

و مهمترين موسسات درمانی درهنگام حادثه ،بايد قبل از وقوع

خالصهاي از کارهاي پيشين و تحقيقات صورت گرفته درحوزه

حوادث از آمادگی الزم و کافی برخوردار بوده تا بتوانند در هنگام

مسيريابی وسايلنقليه در شرايط بحران میباشد.

رويارويی با بحران ،پاسخگويی صحيح و سريع به حادثه را تضمين

برکون و همکاران ] [Berkoune et. al., 2012مسأله پيچيده

نمايند يکی از مهمترين استراتژيها جهت بهبود عملکرد در هنگام

حملونقل چندمحصولی ،چندانباري و چندوسيلهاي در عمليات

وقوع بحران اينست که بتوانيم کاالهاي امدادي را به افراد آسيب

پاسخگويی حادثه را مطالعه کردند آنها يک مدل رياضی و يک

ديده رسانده و مجروحان را در کمترين زمان ممکن از محل حادثه

الگوريتم ژنتيک براي حل نمونههاي در اندازه واقعی را پيشنهاد
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توسعه مدل رياضي چندهدفه براي مسأله مسيريابي وسايل نقليه ناهمگن تحت شرايط بحران
دادند .ژنگا و چن و لينگ] [Zheng, Chen and Ling, 2015به

نجفی و عشقی ] [Najafi and Eshghi, 2013از مدل چندهدفه،

بررسی الگوريتمهاي تکاملی بر روي عمليات امداد در شرايط

چندحالته ،چندکااليی و تصادفی چنددورهاي براي مديريت

بحران پرداخته است که برنامهريزي مؤثر و برنامهريزي

تدارکات کاال و هم مردم آسيبديده در پاسخ زلزله استفاده کردهاند

عملياتهاي امدادي نقش کليدي در کاهش خسارات در بالياي

و براي روش حل آن با توجه به توابع هدف از روش سلسله مراتبی

طبيعی را باز میکند.

استفاده شد و در تابع هدف باالترين اولويت به ارائه خدمت به
[Michael, Karen and

مجروحين و بعد از آن حملونقل کاالهاي امدادي و کمترين

] Smilowitza, 2013يک روش تقريبی براي ارزيابی مسيريابی

اولويت هم براي وسايلنقليه در نظر گرفته شد .چن و چو و سو

امدادرسانی را ارائه نمودند در اين مقاله برروي مسأله مسيريابی با

] [Chen, Chou and Hsueh, 2008مسأله مسيريابی ديناميک

در نظر گرفتن مسيرهاي مختلف جهت ارزيابی ميزان خسارت و

وسايل حملونقل براي لجستيک امداد در حوادث طبيعی را

نيازهاي امدادرسانی تمرکز شده است ومسأله مسيريابی با هدف

توصيف میکند .در واقع از آنجائيکه در يک عمليات امداد حادثه،

حداقلنمودن مجموع زمان رسيدن به افراد حادثه ديده در نظرگرفته

مرکز هماهنگکننده ممکن است از همه اطالعات براي زمانبندي

شده است .لوکا تاالريکو و هايجين و سورنسن [Talarico,

مسير در زمان آغاز فرآيند مسيريابی آگاه نباشد و همچنين

] Haijun and Sorensen, 2014مسأله مسيريابی آمبوالنس در

تقاضاهاي برداشت يا تحويل و زمانهاي سفر ممکن است بعد از

يک سناريو واکنش به بالياي طبيعی که تعداد زيادي از افراد

مسيريابی اوليهاي که ساخته شده بود تغيير کند و وقتی هم يک

مجروح همزمان نياز به کمکهاي پزشکی دارند ارائه نمودند در

تقاضاي جديد اتفاق میافتد وظيفهي اصلی مرکز هماهنگی

اين پژوهش دو مدل رياضی براي به دست آوردن برنامههاي مسير

لجستيک اينست که تقاضاي جديد را در زمانبندي مسيريابی لحاظ

و کم کردن زمان مورد انتظار مجروحين در نظرگرفته شده است.

کند .بعالوه اگر زمانهاي سفر به علت رويداد پيشبينی نشده تغيير

از آنجايی که واکنش به بالياي طبيعی نيازمند راه حلهاي با کيفيت

کرده باشد ،به منظور برآوردهکردن محدوديتهاي پنجرهزمانی و

باال در عرض چند ثانيه میباشد در اين مقاله از روش فراابتکاري

بدست آوردن هزينه پايينتر ،مسيرهاي زمانبندي شده میبايست

جستجوي محلی بهره گرفته شده است .اين رويکرد در حالت

دوباره براساس موقعيتهاي وسايلنقليه زمانبندي شوند .هدف

عدمقطعيت در نظر گرفته شده و همچنين پارامترهاي مختلف از

نهايی در اين مدل پيدا کردن يک مجموعه از مسيرهاي حملونقل

جمله تعداد آمبوالنس ،بيمارستانها و نوع بيماران و ظرفيت ناوگان

با حداقل هزينه است که از گرههاي بحرانی يا انبار شروع شده و

نيز در نظرگرفته شده است .نصيري و شيشه گر [Nasiri and

مالقات ديگر گرههاي خدمت داده نشده میباشد .طالبيان شريف

] Shishehgar, 2014در اين مقاله مسأله مسيريابی در عمليات

و ساالري ] [Talebian Sharif and Salari, 2015به توسعه يک

امدادرسانی با درنظرگرفتن وسايلنقليه ناهمگن و قابليت اطمينان

روش جستجو تصادفی تطبيقی براي حل مسأله حملونقل در

مسيرها با استفاده از رويکرد  MADMدر نظرگرفتهاند که در چنين

شرايط امدادرسانی پرداختهاند در اين مقاله تقاضا مجموعهاي از

شرايطی انتخاب مسيرهاي قابلاعتمادتر موجب میگردد تيم نجات

مشتريان را بر روي برخی از مسيرهاي باز با استفاده از تعداد

عملکرد مؤثرتري داشته باشد عالوه بر اين مدل سعی در به حداقل

محدودي از وسايل نقليه واقع در انبار مرکزي تامين میگردد و

رساندن هزينه کل تکميلی به سيستم را دارد.

همچنين تقاضا مشتري در هر بازديد برطرف میشود عملکرد

مايکل و کارن و اسمايليوتز
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الگوريتم به کار رفته در نمونههاي مختلف بررسی و اثر بخشی آن

زمان بازديد مشتريان میباشد و تابع هدف دوم مسأله قصد دارد

نيز مشخص شده است.

هزينه حملونقل و کمبود را کاهش دهد .اين مدل از نوع چندانباره

بزرگی و جبل عاملی ] [Bozorgi and Jabalameli, 2011يک

و چندمحصوله بوده و تقاضاي مشتريان میتواند براساس تحويل

شيوه برنامهريزي احتمالی چندهدفه براي لجستيک امداد در شرايط

چندگانه ارضاء شود .همچنين کمبود مجاز بوده و پنجرهزمانی از

عدم اطمينان توسعه دادند .در اين شيوه نه فقط تقاضا بلکه

نوع نرم در نظرگرفته شده است .همچنين وسايلنقليه و انبارهاي

ملزومات و هزينه تدارکات و حملونقل به عنوان پارامترهاي عدم-

با ظرفيت محدود و غيرهمگن میباشند .يکی از اين فرضيات اين

اطمينان در نظرگرفته میشوند .بعالوه عدماطمينان در مورد مکان-

مقاله تعيين نوع پارامتر تقاضا و زمان سفر میباشد .از آنجايی که

هايی که تقاضاي آنها ممکن است افزايش پيدا کند و امکان اينکه

ميزان تقاضاي مشتريان به هنگام وقوع بحران باال و نامشخص

بعضی از ملزومات از پيش تعيين شده در مراکز توزيع امداد ممکن

است ،لذا در نظرگرفتن پارامتر تقاضا به صورت فازي منطقیتر از

است بوسيله حادثه ويران شده باشد درنظرگرفته میشود .اين مدل

فرض آن به صورت قطعی است .از طرفی ،بنا به اين دليل که به

تالش میکند تا مجموع هزينه نهايی مورد انتظار و تغييرات هزينه

هنگام بروز بحران زمان رفت از گرهی به گره ديگر مقدارمشخص

نهايی را حداقل کند .حامدي و حقانی [Hamedi and Haghani,

و معينی ندارد ،در نتيجه بهتر است که پارامتر زمان سفر نيز به

]2012يک مدل مسيريابی و زمانبندي حملونقل زنجيره تأمين

صورت فازي فرض شود .از طرفی در اکثر مقاالت براي همهي

انسان دوستانه را ارائه دادند .در اين مقاله ،يک الگوريتم مسيريابی

انبارها به تعداد مساوي وسايلنقليه با ظرفيت برابر و يکسان در

چندهدفه براي تعيين مسيري که هم زمان سفر و هم هزينه قابليت

نظرگرفته شده است ،درحاليکه درهرانبار ،تعداد و ظرفيت وسايل-

اطمينان را حداقل میکند ارائه میشود .مسأله بوسيله معرفی

نقليه میتواند متفاوت باشد .لذا فرض ناهمگنبودن ناوگان وسايل-

مجموعهاي از وزنها به يک مسأله تکهدفه تبديل میشود .خروجی

نقليه منطقیتر است .لذا يکی از فرضياتی که در اين مقاله افزوده

الگوريتم مسيريابی و زمانبندي ناوگان حملونقل کاميونهاي

شده است ،فرض ناهمگنبودن وسايلنقليه است .قابل توجه است

انساندوستانه تحت شبکه حملونقل میباشد .الگوريتم تالش می-

که در هرانبار تعداد معدودي وسيلهنقليه با ظرفيت مشخصی وجود

کند تا از تقسيم بخش غيرقابلاطمينان مسير اجتناب کند يعنی در

دارد ،لذا هروسيله میتواند به تعداد معدودي مشتري سرويس ارائه

صورتی که قسمتی از مسير غيرقابلاطمينان باشد ،حتی در صورت

نمايد .اما اينکه هرمشتري حداکثر توسط يک وسيلهنقليه سرويس-

وجود مسير جايگزين ،بعلت سطح ريسکی که در تابع هدف وزن-

دهی شود يا مجاز باشد که توسط تعدادي وسيلهنقليه سرويسدهی

دار منعکس میشود ممکن نيست آن مسير انتخاب شود بنابراين با

شود ،بايد مشخص شود (فرض انشعابیبودن) که يکی از فوايد آن

زمانبندي مجدد مسأله را حل میکند و از اين نيز مهم است که

استفاده کارآمدتر و با صرفهتر از وسايلنقليه بوده و از طرفی مسأله

زمانبندي مجدد هميشه ارزان نيست زيرا هزينه تأخير تحويل

به يک مسأله واقعی نزديک میشود .همينطور براي هرمشتري

ملزومات را به مدل اضافه می کند.

مفهومی به نام پنجرههاي زمانی قابل مطرح شدن است .اين مفهوم

در اين مقاله يک مدل برنامهريزي چندهدفه عدد صحيح خطی

به معناي مشخصبودن زودترين و ديرترين زمانهاي مجاز

براي مسأله موردنظر ارائه شده است .مدل ارائه شده يک مدل

سرويسدهی به مشتريان است .وليکن در مواقع بحرانی معموالً

چندهدفه برحسب سناريو میباشد .تابع هدف اول سعی در کاهش
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توسعه مدل رياضي چندهدفه براي مسأله مسيريابي وسايل نقليه ناهمگن تحت شرايط بحران
موعد تحويل يا ديرترين زمان مجاز براي تحويل بسيارمهم می-

 1-3مفروضات

باشد ،چرا که تحويل بعد از آن منجر به تأخيرشده و هر لحظه

)9

وسايل حملونقل ناهمگن هستند به اين معنا که تمام
ماشينها داراي شرايطی يکسان نمیباشند.

تأخيرمیتواند جان بسياري از انسانها را تهديد نمايد .لذا در موارد

 )0به تمام مشتريان سرويس میدهيم.

بحرانی براي موعدتحويل يک پنجره زمانی نرم با حد باال تعريف

 )3هر مشتري می تواند در چند مرتبه بازديد شود.

میشود بدين معنی که تحويل کاال بعد از آن موعد شدنی بوده ولی

 )1پنجرهزمانی براي هر مشتري در نظرگرفته شده است،

جريمهاي به اندازه مدت زمان تأخير به تابع هدف اضافه میشود.

به گونهاي که اگر تقاضاي هر مشتري در پنجره زمانی

در جدول  9نگاهی بر مطالعات پيشين خواهيم داشت

از پيش تعيين شدهاي تأمين نگردد جريمه تأخير بايد

 .3مدلسازي رياضي

پرداخته شود.
 )1تقاضاي هر گره (مشتري) میتواندبه طور کامل

در اين بخش مفروضات ،پارامترها ،متغيرهاي تصميم و مدل

برآورده نشود و به صورت کمبود باشد.

پيشنهادي براي مسأله مسيريابی وسايلنقليه ناهمگن تحت شرايط

 )6ميان گرههاي مختلف مسيرهاي مختلف وجود دارد.

بحران ارائه میشود.

 )7مسأله تحت سناريو میباشد.
جدول  .1نگاهي بر مطالعات پيشين
تابع هدف

مفروضات

سال

هزينه

تقاضاي

زمان

برآورد

پاسخگويي

انباري

کااليي

انشعابي

ناهمگن

زماني

وسيله
نقليه

فازي

سفر

بودن

فازي

تقاضا

دقيق

مراجع/

نمودن

نمودن

نمودن

چند

چند

تحويل

ناوگان

پنجره

ظرفيت

تقاضا

زمان

تصادفي

ابتکاري يا فراابتکاري

کمينه

کمينه

کمينه

روش حل

*

*

نشده
Bozorgi
1122
Berkoune
1121
hamedi
1121
Michael
1122
Talarico
1122
Nasiri
1122
Talebian
1122
این مقاله

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*
*

*

*

*
*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

 :Mتعداد انبارها

 2-3انديسها ،پارامترها و متغيرها
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*

فريبا فرح بخش ،رضا توکلی مقدم ،وحيد رضا قضاوتی
𝑆

 :Nتعداد نقاط تقاضا
 :Iمجموعه نقاط تقاضا و دپو } I={1, …, M+Nکه از  9تا M

مجموعه انبار و از  M+1تا  M+Nمجموعه نقاط تقاضا
 :i,jانديس مربوط به گره هاي مشتري

𝐾 𝑀𝑁+𝑀 𝑅 𝑁+

𝑘
𝑟𝑗𝑖̃𝐶 𝑠𝛼 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Min
𝑠𝑟𝑘𝑗𝑖𝑥 𝑟𝑗𝑖𝑠𝑖𝑑
𝑆

𝑖=1 𝑟=1 𝑗=1 𝑘=1 𝑠=1
𝑃 𝑁𝑀+

𝑠𝑝𝑖𝑈 𝑠𝑝𝑖𝐶̃ 𝑠𝛼 ∑ ∑ ∑ +
𝑖=1+𝑀 𝑝=1 𝑠=1

 :Kانديس وسيله نقليه ()k=1, …, K

s.t.

 :rانديس مسير ()r=1, …, R
 :sانديس سناريوها ()s=1, …, S

(𝑖 = 1, … , 𝑀 + 𝑁, 𝑗 = )9

 :pانديس محصوالت ()p=1, …, P

𝑆 𝑀 + 1. . , 𝑀 + 𝑁, 𝑘 = 1, . . , 𝐾, 𝑠 = 1, … ,

 :Cakظرفيت حمل وسيله نقليه  kام
 :Spمقدار موجودي محصول  pام در دپو
 :dlisموعد تحويل مشتري  iتحت سناريو  sام

𝑆 1. . , 𝑀, 𝑠 = 1, … ,

𝑠𝑟𝑗𝑖 ̃
𝑇𝑇  :زمان سفر از مشتري  iام به مشتري  jام از مسير  rام

تحت سناريو  sام

(𝑖 =)3

=0

𝐾
𝑅
𝑀∑
𝑠𝑟𝑘𝑗𝑖𝑥 𝑖=1 ∑𝑘=1 ∑𝑟=1

(𝑗 = )0

̃  :تقاضاي محصول  pام از مشتري  iام تحت سناريو  sام
𝑠𝑝𝑖𝐷

𝑅
𝑁∑𝑀+
𝑗=𝑀+1 ∑𝑟=1 𝑥𝑖𝑗𝑘𝑟𝑠 ≤ 1

= 𝑠 1, … , 𝑀, 𝑘 = 1, . . , 𝐾,
𝑆 1, … ,

 :disijrمسافت مشتري  iام به مشتري  jام از مسير  rام

𝑘
𝑟𝑗𝑖̃𝐶 :هزينه طیکردن يک واحد مسافت مشتري  iام به مشتري j

(𝑗 = 𝑀 +)1

≤1

𝑅
𝑁∑𝑀+
𝑠𝑟𝑘𝑗𝑖𝑥 𝑖=1 ∑𝑟=1

𝑆 1. . , 𝑀 + 𝑁, 𝑘 = 1, . . , 𝐾, 𝑠 = 1, … ,

ام از مسير  rام توسط وسيله نقليه  kام

𝑠𝑝𝑖𝐶̃  :هزينه کمبود يک واحد محصول  pام از مشتري  iام تحت

سناريو  sام
 9اگر وسيلهنقليه  kاز گره  iبه گره  jدر مسير  rتحت سناريو s

X ijkrs

∑𝑅𝑟=1 𝑥𝑖𝑗𝑘𝑟𝑠 ≤ 1

(𝑗 = 𝑀 +)1

𝐾
𝑅
𝑁∑𝑀+
𝑖=1 ∑𝑘=1 ∑𝑟=1 𝑥𝑖𝑗𝑘𝑟𝑠 ≥ 1

𝑆 1. . , 𝑀 + 𝑁, 𝑗 ≠ 𝑖, 𝑠 = 1, … ,
𝑅
𝑁∑𝑀+
(𝑖=1 ∑𝑟=1 𝑥𝑖𝑗𝑘𝑟𝑠 =)6

 :سفر کند
 .0در غير اينصورت محصول
𝑠𝑝𝑘𝑖𝑗𝑦 :مقدار محصول نوع  pکه توسط وسيله نقليه  kبه گره I

از انبار  jتحت سناريو  sحمل میشود.
𝑠𝑝𝑖𝑈 :مقدار تقاضاي مقدار محصول نوع  pبراي مشتري  iتحت
سناريو  sکه برآورده نشده است.
𝑠𝑘𝑖𝑇 :زمان رسيدن وسيلهنقليه  kبه گره  iتحت سناريو s

 -3-3مدل مسأله مسيريابي وسايل نقليه در شرايط بحران
توابع هدف و محدوديتهاي مسأله به قرار زير است:
𝑆

𝐾

𝑁𝑀+

𝑠𝑘𝑖𝑇 𝑠𝛼 ∑ ∑ ∑ Min
𝑖=𝑀+1 𝑘=1 𝑠=1
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= 𝑘 𝑗 = 𝑀 + 1. . , 𝑀 + 𝑁,
𝑆 1, . . , 𝐾, 𝑠 = 1, … ,

𝑅
𝑁∑𝑀+
𝑠𝑟𝑘𝑝𝑗𝑥 𝑝=1 ∑𝑟=1

𝑅
𝑁∑𝑀+
(𝑖=𝑀+1 ∑𝑟=1 𝑥𝑖𝑗𝑘𝑟𝑠 =)7

𝑗 = 1, … , 𝑀, 𝑘 = 1, . . , 𝐾,
𝑆 𝑠 = 1, … ,
(𝑘 =)8

𝑅
𝑁∑𝑀+
𝑠𝑟𝑘𝑝𝑗𝑥 𝑝=𝑀+1 ∑𝑟=1

𝑀𝑁+
𝑅
𝑀∑𝑁+
𝑖=1 ∑𝑟=1 ∑𝑗=1 𝑥𝑖𝑗𝑘𝑟𝑠 ≤ 𝑁 − 1

𝑆 1, . . , 𝐾, 𝑠 = 1, … ,
(̃𝑖𝑗𝑟𝑠 − 𝑇𝑗𝑘𝑠 ≤ (1 −)1
𝑇𝑇 𝑇𝑖𝑘𝑠 +
𝑖 = 1, … , 𝑀 + 𝑁, 𝑗 = 𝑀 +
1. . , 𝑀 + 𝑁, 𝑗 ≠ 𝑖, 𝑘 = 1, . . , 𝐾,

𝑀 𝑥𝑖𝑗𝑘𝑟𝑠 ).

توسعه مدل رياضي چندهدفه براي مسأله مسيريابي وسايل نقليه ناهمگن تحت شرايط بحران
𝑆 𝑟 = 1, … , 𝑅 , 𝑠 = 1, … ,
(𝑖 =)99

تابع هدف اول قصد دارد زمان رسيدن به مشتريان راکاهش دهد.
تابع هدف دوم کمينهسازي هزينه مسافت طی شده توسط وسايل-

𝑅
𝑁0 ≤ 𝑇𝑖𝑘𝑠 ≤ ∑𝑀+
𝑀 𝑗=1 ∑𝑟=1 𝑥𝑗𝑖𝑘𝑟𝑠 .

نقليه و هزينه کمبود محصوالت را نشان میدهد .محدوديت ()9

𝑆 𝑀 + 1, … , 𝑀 + 𝑁, 𝑘 = 1, . . , 𝐾, 𝑠1, … ,
(𝑖 =)99

بيان میکند که گرهها براي هر ماشين توسط يک مسير به يکديگر

𝑅
𝑀𝑇𝑖𝑘𝑠 ≤ ∑𝑁+
𝑠𝑖𝑙𝑑 𝑗=1 ∑𝑟=1 𝑥𝑗𝑖𝑘𝑟𝑠 .

متصل شوند .محدوديت ( )0بيان میکند که هيچ وسيله نقليهاي
حق ندارد از انبار مستقيم به انبار برود .محدوديت ( )3بيان می-

𝑆 𝑀 + 1, … , 𝑀 + 𝑁, 𝑘 = 1, . . , 𝐾, 𝑠 = 1, … ,
(𝑗 =)90

کندکه هر وسيله تنها يک بار میتواند از انبار خارج شود.

𝐾
𝑁𝑆𝑗𝑝 ≥ ∑𝑀+
𝑠𝑝𝑘𝑖𝑗𝑦 𝑖=𝑀+1 ∑𝑘=1

محدوديت ( )1بيان میکند که هر وسيله میتواند توسط يک مسير

𝑆 1, … , 𝑀, 𝑝 = 1, … , 𝑃, 𝑠 = 1, … ,
(𝑖 =)93

و تنها به يک گره بعد از گره که انرا بازديد کرد برود .محدوديت

𝐾
̃
𝑀∑
𝑠𝑝𝑖𝑈 𝑗=1 ∑𝑘=1 𝑦𝑗𝑖𝑘𝑝𝑠 = 𝐷𝑖𝑝𝑠 −

( )1نشان میدهد که هر مشتري میتواند توسط چند ماشين بازديد
شود .محدوديتهاي ( )6و ( )7وجود توازن بين ورود و خروج

𝑆 𝑀 + 1, … , 𝑀 + 𝑁, 𝑝 = 1, … , 𝑃, 𝑠 = 1, … ,

گره مشتري و گرههاي انبار براي هرماشين را نشان میدهد

(𝐶𝑘 ≥)91

محدوديت ( )8مربوط به وسايل نقليه است و اين مفهوم را بيان

𝑝
𝑁𝑀+
𝑀∑
𝑝𝑘𝑊 𝑗=1 ∑𝑝=1 ∑𝑖=𝑀+1 𝑦𝑗𝑖𝑘𝑝𝑠 .

=𝑘

میکند که مجموع تعداد گرههايی که هر ماشين بازديد میکند از

𝑆 1, . . , 𝐾, 𝑠 = 1, … ,

تعداد کل گرهها کمتر باشد .محدوديت ( )1و ( )99زمان رسيدن
به گره  jرا در صورتيکه گره  jبعد از گره  iباشد ،نشان میدهد.

(𝐶𝑘 . ∑𝑅𝑟=1 𝑥𝑗𝑖𝑘𝑟𝑠 ≥)91
𝑗 = 1, … , 𝑀, 𝑖 = 𝑀 +

محدوديت ( )99اين نکته را بيان میکند که زمان رسيدن وسيله

𝑝𝑘𝑊 ∑𝑝𝑝=1 𝑦𝑗𝑖𝑘𝑝𝑠 .

نقليه  kبه مشتري  iبايد از ديرترين زمان رسيدن به آن کمتر باشد

1, … , 𝑀 + 𝑁, 𝑘 = 1, . . , 𝐾, 𝑠 = 1, …,
(𝑖 =)96

محدوديت ( )90ظرفيت انبارها از هر محصول را نشان میدهد.

𝑦𝑖𝑟𝑠 − 𝑦𝑗𝑟𝑠 + 𝑁. 𝑥𝑖𝑗𝑘𝑟𝑠 ≤ 𝑁 − 1

محدوديت ( )93اين نکته را بيان میکند که اگر تقاضاي مشتري

= 𝑟 1, … , 𝑁 + 𝑀, 𝑗 = 1. . , 𝑁 + 𝑀, 𝑘 = 1, . . , 𝐾,
𝑆 1, … , 𝑅, 𝑠 = 1, … ,

(𝑖 = 1, . . , 𝑀, 𝑘 = 1, . . , 𝐾,)97

برآورده نشد بصورت تقاضاي برآورده نشده در نظر گرفته میشود.
محدوديتهاي ( )91و ( )91مربوط به ظرفيت وسايل نقليه می-
باشد .محدوديت ( )96براي جلوگيري از ايجاد زير تور میباشد.

𝑇𝑖𝑘𝑠 = 0

محدوديت ( )97بيان میکند که ماشينها در زمان صفر از انبارها

𝑆 𝑠1, … ,
(𝑖 =)98

, 𝑇𝑖𝑘𝑠 ≥ 0 , 𝑈𝑖𝑝𝑠 ≥ 0,

خارج میشوند .محدوديتهاي ( )98و ( )91حالت هاي مربوط

𝑦𝑗𝑖𝑘𝑝𝑠 ≥ 0

به متغيرهاي تصميم را نشان میدهد.

= 𝑠 1, … , 𝑁 + 𝑀, 𝑘 = 1, . . , 𝐾, 𝑝 = 1, … , 𝑃,
𝑆 1, … ,
(𝑖 = 1, … , 𝑁 + 𝑀, 𝑗 =)91

 4-3دي فازيکردن مدل پيشنهادي
فازي بودن مدل به دليل وجود عدمقطعيت در پارامترهايی همچون

𝑥𝑖𝑗𝑘𝑟𝑠 ∈ {0,1} ,

تقاضا محصول ،زمان و هزينه سفر در محدوديتهاي  99،91و تابع
هدف دوم میباشد به منظور دي فازي کردن مدل پيشنهادي با ايجاد

= 𝑠 1. . , 𝑁 + 𝑀, 𝑘 = 1, . . , 𝐾, 𝑟 = 1, … , 𝑅,
𝑆 1, … ,

تغييراتی در ساختار هر يک از محدوديتهاي  99،91و تابع هدف
 0تبديل به مدل قطعی میشود .در اين مقاله از روشی که خمينز و
همکاران ] [Jiménez et. al., 2007براي دفازي نمودن پارامترها
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فريبا فرح بخش ،رضا توکلی مقدم ،وحيد رضا قضاوتی

()03

آورده بود ،استفاده شده است .در ادامه به توضيح اين روش پرداخته
شده است .با توجه به اين مقاله درجهاي که نشان میدهد عدد

)𝑑𝑖𝑠𝑖𝑗𝑟 𝑥𝑖𝑗𝑘𝑟𝑠 +

فازي  aبزرگتر مساوي عدد  bاست به صورت زير بيان میشود:
(𝜇𝑀 =)09
<0

𝑏𝐸1

−

𝑎𝐸2

𝑓𝑖

𝑠𝑝𝑖𝑈)

0
𝑎𝐸2𝑎 −𝐸1

)] 𝑏𝑖𝑓 0 ∈ [𝐸1𝑎 − 𝐸2𝑏 , 𝐸2𝑎 − 𝐸1

) 𝑏𝐸2𝑎 −𝐸1𝑏 −(𝐸1𝑎 −𝐸2

𝑖𝑓 𝐸1𝑎 − 𝐸2𝑏 > 0

()01
{

1

به طوريکه ] 𝑏 [𝐸1𝑎 , 𝐸2و ] 𝑏 [𝐸1𝑎 , 𝐸2فواصل مورد انتظار ̃𝑎 و ̃𝑏
هستند .اگر  𝜇𝐴 (𝑎̃, 𝑏̃) = 0.5باشد دو عدد ̃𝑎 و ̃𝑏 برابر
هستند .وقتی 𝛼 ≥ )̃𝑏  𝜇𝐴 (𝑎̃,می گوييم ̃𝑎 در درجه 𝛼 بزرگتر
يا مساوي ̃𝑏 است و با ̃𝑏𝛼 ≫ ̃𝑎 نشان میدهيم.

() + (1 −)01

𝑎

𝑏

𝑏

) + (1 −

4
3
2
𝑠𝑟𝑗𝑖𝑇𝑇
𝑠𝑟𝑗𝑖𝑇𝑇+
2

𝑆
𝑃
𝑁∑𝑀+
( 𝑠𝛼 𝑖=1+𝑀 ∑𝑝=1 ∑𝑠=1

( 𝛼 𝑇𝑖𝑘𝑠 +

𝑀 ) − 𝑇𝑗𝑘𝑠 ≤ (1 − 𝑥𝑖𝑗𝑘𝑟𝑠 ).

1
2
𝑠𝑟𝑗𝑖𝑇𝑇
𝑠𝑟𝑗𝑖𝑇𝑇+

2

( )𝛼

3
2
𝑠𝑝𝑖𝐷
𝑠𝑝𝑖𝐷+

2

𝐾
𝑀∑
( 𝛼 = 𝑠𝑝𝑘𝑖𝑗𝑦 𝑗=1 ∑𝑘=1

= 𝑝 ) − 𝑈𝑖𝑝𝑠 ∀𝑖 = 𝑀 + 1, … , 𝑀 + 𝑁,

1
2
𝑠𝑝𝑖𝐷
𝑠𝑝𝑖𝐷+

2

( )𝛼

𝑆 1, … , 𝑃, 𝑠 = 1, … ,

 .4روش حل و نتايج عددي

باتوجه به توضيحات باال میتوان آن را به صورت زير نشان
(≥ α OR [(1 − 𝛼)𝐸2 𝑖 +)00

= 𝑖∀

4
13
11
12
𝑠𝑝𝑖𝐶
𝑟𝑗𝑖𝐶+2
𝑠𝑝𝑖𝐶+

= 𝑘 1, … , 𝑀 + 𝑁, 𝑗 = 𝑀 + 1. . , 𝑀 + 𝑁, 𝑗 ≠ 𝑖,
𝑆 1, . . , 𝐾, 𝑟 = 1, … , 𝑅 , 𝑠 = 1, … ,

تعريف :اگر محدوديت به صورت زير باشد:
(𝑎̃𝑖 𝑥 ≥ 𝛼𝑏̃𝑖 , 𝑖 =)09

داد.

3
1
2
𝑟𝑗𝑖𝐶
𝑟𝑗𝑖𝐶+2
𝑟𝑗𝑖𝐶+

𝐾 𝑀𝑁+
𝑆
𝑅
𝑀𝑚𝑖𝑛 ∑𝑁+
( 𝑠𝛼 𝑖=1 ∑𝑟=1 ∑𝑗=1 ∑𝑘=1 ∑𝑠=1

𝑥 𝑎
𝑏
𝑖 𝐸2 𝑖 −𝐸1
𝑥 𝑎
𝑥 𝑎
𝑏
𝑏
𝑖 𝐸2 𝑖 −𝐸1 𝑖 +𝐸2 𝑖 −𝐸1

𝑎

= 𝑖 𝑖 𝛼𝐸1 𝑖 ]𝑥 ≥ 𝛼𝐸2 𝑖 + (1 − 𝛼)𝐸1
𝑚 1, … ,

در اين مقاله  91مسأله در 𝑚
 1,مختلف در نظرگرفته شده که
اندا,زه…هاي
تعداد مشتريان از  8تا  ،19انبارها از  0تا  ،1وسايلنقليه از 0تا ،98
محصوالت از  0تا  6و تعداد سناريوها از  0تا  1در نظر گرفته شده
است .از آنجايی که مدل پيشنهادي جديد بوده طبق تحقيقات
صورت گرفته مسائل نمونه معياري براي مسأله مطرح شده وجود

براي محدوديتهاي مساوي ،محدوديت را به  0محدوديت ≥

ندارد و از مقاالت ارائه شده در حوزه  VRPبراي توليد تصادفی

يا ≤ تبديل میکنيم و از روش باال براي دفازي نمودن آن

مسائل نمونه و سپس حل توسط الگوريتمهاي پيشنهادي بهره برده

استفاده میکنيم.

میشود .در اين مقاله از پانزده مسأله مطابق جدول  0براي توليد

ساختار مدل قطعی محدوديت  99و  91و تابع هدف قطعی  0به

جوابها و از جدول  3براي توليد پارامترها استفاده شده است.

شکل زير تغيير بافته است و مابقی محدوديتها بدون تغيير باقی
مانده است.

جدول  . 2مشخصات مسائل حل شده
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محصوالت

وسايل نقليه

سناريوها

مشتريان

مراکز انبار

مسأله

0

0

0

1

0

9

3

3

3

1

0

0

3

3

3

8

0

3

3

3

3

99

0

1

3

1

3

90

0

1

1

1

1

90

3

6

3

1

3

91

3

7

3

6

3

09

3

8

1

7

1

09

3

1

1

7

3

01

3

99

1

8

3

39

3

99

1

1

1

39

1

90

1

90

1

19

1

93

6

91

1

19

1

91

6

98

1

19

1

91

جدول  . 3توابع توزيع احتمال براي توليد پارامترها

)𝐛 𝐔(𝐚,

پارامتر

)U(199,199

cak

)U(699,199

Sip

)U(9.8,9.0

Wkp

)U(7,01

dlis

)U(79,939

̃D
ips

U(9.0,9.91)* disijr

̃ijrs
TT

)U(09,79

disijr

)U(1,7

k
C̃ijr

)U(699.,199

C̃ips

)U(9.,99

αs
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به منظورحل مسأله دو روش حل دقيق و حل ابتکاري پيشنهاد شده

 1نقطه پارتويی براي هر مسأله توليد شد ولی به دليل NP-hard

است .در ادامه نيز روشهاي حل پيشنهادي به صورت مبسوط

بودن مسأله ،روش  ɛ-constraintقابليت حل مدل در ابعاد بزرگ

شرح داده شده است.

را ندارد به همين منظور در ادامه به حل مسأله در ابعاد کوچک
خواهيم پرداخت .نتايج حل حاصل از مقايسه روشهاي محدوديت

 1-4روش محدوديت اپسيلون
اين روش اولين بار توسط هيمس و السدان و ويسمر [Haimes,

] Lasdon and Wismer, 1971در سال  9179ارائه شد .اين
روش مبتنی بر تبديل مسأله بهينهسازي چندهدفه به يک مسأله
بهينهسازي تکهدفه میباشد .به اين صورت که تنها يک هدف
بهينه میشود و مابقی اهداف به عنوان محدوديت در نظرگرفته
میشوند .در حقيقت اين روش يکی از رويکردهاي شناخته شده
براي مواجهه با مسائل چندهدفه میباشد که با انتقال تمامی توابع
هدف به جز يکی از آنها در هر مرحله به محدوديت ،به حل اين
مسائل میپردازد روش اپسيلون محدوديت بدين صورت است که
ابتدا يکی از اهداف چندگانه ،به عنوان تابع هدف اصلی مسأله
بهينهسازي انتخاب میشود و بقيه توابع هدف ضمن در نظرگرفتن
يک حد باال و پايين براي آنها ،به محدوديتهاي مسأله منتقل می-
گردند .بدين ترتيب تمامی جوابهاي پارتوي ممکن براي مسأله
چندهدفه توليد میگردد .فرمت مسأله محدوديت اپسيلون به
صورت رابطه  06میباشد :
()06

 x,y

2


f (x )  ε
2

اپسيلون و روشهاي  0NSGA-IIو  3MOHSدر جداول زير ارائه
شده است .در اين جداول دو ستون اول از سمت چپ مشخصات
مسأله است و جوابهاي يافت شده توسط روش ɛ-constraint

و زمان حل مسأله به ترتيب در سه ستون بعدي ارائه شده است.
در ستونهاي ششم تا هشتم مقادير مربوط به روش فراابتکاري
نشان داده شده است و در دو ستون آخر نيز خطاي حاصل از اين
روشهاي فراابتکاري در هر يک از توابع هدف گزارش شده است.
به منظور ارزيابی خطاي نتايج حاصل از عملکرد الگوريتمهاي
پيشنهاي ( )RGبه ازاي هر تابع هدف ،ابتدا بهترين نتيجه بدست
آمده ( )BRاز الگوريتمها در نظرگرفته شد و سپس بهترين جواب
هر يک از الگوريتمها ( )RAمقايسه شد که اين موضوع در رابطه
 07نشان داده شده است.
(× 100 )07

𝐴𝑅𝐵𝑅−
𝑅𝐵

= 𝐺𝑅

همانطور که از جداول  1و  1مشخص میباشد زمان حل لينگو با
افزايش سايز مسأله بصورت نمايی افزايش میيابد و پس از افزايش

)Min y=f(x)= f1(x

کمی در سايز مسأله زمان حل بشدت افزايش میيابد در نتيجه براي


f (x )  ε

سايزهاي متوسط و بزرگ نمیتوان از الگوريتم محدوديت اپسيلون

n

n

در اين قسمت به منظور نشان دادن کارايی الگوريتمهاي پيشنهادي
 1مسأله در ابعاد کوچک در نظرگرفته شده است .نتايج حاصل از
الگوريتمهاي پيشنهادي با نتايج حاصل از روش ɛ-constraint

مقايسه شد .در روش  ɛ-constraintتعداد  1شکست براي تابع
هدف قرار داده شده در محدوديت در نظرگرفته شد و در مجموع
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براي حل مسأله استفاده نمود .همچنين نتايج نشان میدهد که
الگوريتم  NSGA-IIدر تابع هدف اول و تابع هدف دوم خطاي
کمتري را از خود نشان میدهد و مقدار ميانگين خطاي يافت شده
توسط اين الگوريتم به ازاي تابع هدف اول کمتر از  %1میباشد.
وبراي تابع هدف دوم ،ميانگين خطاي يافت شده کمتر  %7.1است.
همچنين ميانگين خطاي يافت شده توسط الگوريتم جستجوي
هارمونی براي هر دو تابع هدف به ترتيب  %97و  %06می باشد.

توسعه مدل رياضي چندهدفه براي مسأله مسيريابي وسايل نقليه ناهمگن تحت شرايط بحران

جدول  . 4مقا ي سه نتا ي ج حل روش ها ي  NSGA-IIو ɛ -Constraint
خطاي (𝐆𝐑)

ɛ -Constraint

NSGA-II

مسأله

هدف 0

هدف 9

زمان

هدف 0

هدف 9

زمان

هدف 0

هدف 9

9.90

9.91

93.83

006031.17

3.76

09

009063.03

3.11

9

9.93

9.99

98.89

380816.71

1.11

993

379090.8

1.90

0

9.93

9.91

11.71

9971171.13

7.33

183

9916783.1

7.90

3

9.96

9.91

39.11

9789917.06

99.93

99693

9670117.0

1.03

1

جدول  . 5مقا ي سه نتا ي ج حل روش ها ي  MOHSو ɛ -CONSTRAINT
خطاي (𝐆𝐑)

ɛ -Constraint

MOHS

مسأله

هدف 1

هدف 2

زمان

هدف 1

هدف 2

زمان

هدف 1

هدف 2

1210

1222

21220

101929222

2

11

112112212

2222

2

1212

1211

12201

21219022

2222

212

22112120

2211

1

1210

1222

21219

2222222222

21222

902

212120229

2211

2

1212

1221

22222

220210921

22222

21122

212129221

9212

2

که اندازه هر دو جمعيت  Nاست .اين دو جمعيت با هم ادغام

 2-4الگوريتم ژنتيك مرتبسازي نامغلوب

میشوند و يک جمعيت با  2Nعضو را به وجود میآورند .اين

يکی از کارآمدترين و مشهورترين الگوريتمهاي بهينهيابی

جمعيت با استفاده از مرتبسازي نامغلوب دستهبندي شده و

چندهدفه ،الگوريتم ژنتيک مرتبسازي نامغلوب ()NSGA-II

درنهايت جمعيت جديد شامل بهترين اعضاء تا  Nعضو به دست

است که توسط دب و همکاران ] [Deb et. al., 2002ارائه شد

میآيد .به هر جمعيت دسته بندي شده يک جبهه میگويند.

اين الگوريتم يکی از سريعترين و توانمندترين الگوريتمهاي بهينه-
سازي است که نسبت به ساير روشها از پيچيدگی عملياتی کمتري

 3-4الگوريتم جستجوي هارموني

برخوردار بوده و با استفاده از اصل عدمتسلط (عدم غلبهکردن) و

الگوريتم جستجوي هماهنگی يک روش فراابتکاري جديد تکاملی

محاسبه فاصله ازدحام نقاط بهينه پارتو را به دست میآورد که از

بر مبناي فرايند موزيک است که با نسلی از بردارهاي حل در قالب

گستردگی مطلوبی در حوزه تغييرات توابع اهداف برخوردارند و

حافظه الگوريتم شروع به جستجوي فضاي حل مسأله میکند و

به طراح ،آزادي انتخاب طراحی مورد نظر خود را ازميان طراحی-

براساس رويکرد احتمالی به سمت فضاهاي بهينه حرکت میکند.

هاي بهينه شده میدهد .در  ،NSGA-IIبه طور همزمان حفظ

الگوريتم جستجوي هارمونی ) (HSيکی از سادهترين و جديدترين

نخبهگرايی و پراکندگی مد نظر قرارگرفته است .در اين روش ابتدا

روشهاي فراابتکاري است که در فرايند جستجوي جواب شدنی

يک جمعيت از فرزندان با استفاده از جمعيت والدين ايجاد میشود
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بهينه در مسائل بهينهسازي ،از فرايند نواختن همزمان گروه ارکستر

مطابق با مرحله اول ،يک نسل اوليه از بردارهاي هارمونی به

موزيک الهام گرفته شده است .به عبارت ديگر ،ميان پيدا کردن يک

طور تصاااادفی ايجااد و در حاافظه هارمونی ذخيره میگردد .در

حل بهينه در مسأله پيچيده و فرايند اجراي موزيک تشابه وجود
دارد .اين روش را اولين بار گيم و کيم و الگاناتان [Geem, Kim

]and Loganathan, 2001ارائه کرد مطابق با منطق اين روش
فراابتکاري ،تالش براي بدست آوردن هارمونی (هماهنگی) در يک

مرحله دوم يک بردار هارمونی جديد (حل جديد) با اساااتفاده از
قواعاد در نظرگرفتن حاافظه ،تطبيق گام و دوباره نسااالساااازي
تصادفی از حلهاي موجود در حافظه الگوريتم ايجاد میگردد.
گامهاي الگوريتم جستجوي هارمونی عبارتند از:
گام اول :تعيين مقادير اوليه پارامترهاي الگوريتم

فرآيند موسيقی ،مشابه يافتن حل بهينه در مسائل بهينهسازي می-

گام دوم :تعيين مقادير ابتدايی حافظه هارمونی

باشد .روش جستجوي هارمونی همانند ژنتيک جزء روشهاي

گام سوم :توليد بردار حل جديد (بداهه سازي)

بهبوددهنده میباشد .به عبارت ديگر ،با نسلی از بردارهاي حل

گام چهارم :به روزآوري حافظه هارمونی

شروع و براي ايجاد نسلهاي جديد از فرايند انتخاب استفاده می-

گام پنجم :آزمون قاعدهي توقف

شود ،اما برخالف الگوريتم ژنتيک (که در آن از دو کروموزم براي
توليد کروموزوم يا بردار حل جديد استفاده میشود) در اين روش

 .9ابتدا پارامترهاي الگوريتم شامل اندازهي حافظهي هارمونی يا
تعداد بردارهاي حل در حافظه ،1نرخ در نظر گرفتن هارمونی،
نرخ تطبيق گام ،فاصله پهناي باند و تعداد بهبودها که شرط توقف

از همهي بردارهاي حل موجود در حافظه براي توليد جوابهاي

روش جستجوي هارمونی است ،تعيين میگردد.

فالبداههي جديد استفاده میشود .از مزاياي اين الگوريتم ،همگرايی

 .0جمعيتی از بردارهاي حل در ماتريس حافظه الگوريتم

سريع آن به دليل ساختار مناسب آن است و از معايب آن افتادن در

جستجوي هماهنگی شامل تعداد بردارهاي حل در حافظه،

دام محلی به دليل جستجو با تنوع کم در تکرارهاي پايانی الگوريتم

بصورت تصادفی ثبت میگردد .مؤلفههاي هر بردار حل بايد در

است که براي رفع آن از تکنيک فاز شروع دوباره و تغيير در قواعد

محدوده آن باشد.

الگوريتم به خصوص در تکرارهاي پايانی استفاده میشود.

 .3در اين مرحله بردار حل جديد توليد میشود .مطابق با شبه کد

هرنوازندهي موسيقی ،گامهايی از ابزارهاي موسيقی خود را می-

زير ،به منظور توليد حل جديد ،ابتدا مؤلفه اول به دست میآيد و

نوازد تا شرايطی بهتر از هماهنگی در ارکستر به وجود آورد .هدف

اين کار تا مؤلفه  Nام بردارحل تکرار میشود .روند ايجاد هر مؤلفه

از اين فرآيند رسيدن به شرايطی است که هماهنگی کاملی از

براساس 3قاعده میباشد .قاعدهي اول ،قاعدهي درنظرگرفتن

آواهاي موسيقی ايجاد شود که خروجی اين هماهنگی کامل آوايی

حافظه است .در اين قاعده اگر مقدار ( Randمقداري تصادفی بين

خوشآهنگ است که با استانداردهاي زيبايی مقايسه میگردد.

صفر و يک از تابع توزيع احتمال يکنواخت) از نرخ در نظرگرفتن

ساختار روش حل در اين الگوريتم بدين صورت میباشد که هر

حافظهي هارمونی کوچکتر باشد ،مقدار مؤلفه iام يکی از جواب-

حل يک هارمونی ناميده شده و با يک بردار  Nبعدي نمايش داده

هاي موجود در حافظه بصورت تصادفی مقداردهی میشود .در

میشود .اين الگوريتم سه فاز اصلی دارد:

غيراينصورت مطابق قاعدهي سوم (انتخاب تصادفی) مقدار مؤلفه
به صورت تصادفی از محدودهي مشخص آن مؤلفه مقداردهی می-

.9

نسل اوليه (مقداردهی اوليه)

.0

بهبود بردار هارمونی جديد (بداهه سرايی)

شود .قاعده دوم الگوريتم (تنظيم آوا) زمانی که قاعدهي اول اجرا

.3

به روز کردن حافظه الگوريتم

شد استفاده میگردد که مطابق با آن درصورتی که  Randاز نرخ
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توسعه مدل رياضي چندهدفه براي مسأله مسيريابي وسايل نقليه ناهمگن تحت شرايط بحران
تطبيق گام ،کوچکتر باشد ،تغييري متناسب با مقدار فاصله پهناي

داده شده به آن مشتري را نشان میدهد .سطرهاي 3تا  P+0نيز بار

باند در مقدار مؤلفه حل جديد ايجاد میشود .به طور جداگانه در

ارسالی توسط وسيلهنقليه به هر يک از مشتريان را نشان میدهد.

يک حلقه و در هر تکرار براي کل مؤلفههاي هر حل اين کار تکرار

شکل  9يک نمونه از ماتريس براي يک وسيلهنقليه را نشان میدهد.

میشود.

در اينجا به طور فرضی يک نمونه جواب درنظرگرفتيم .همانطورکه

 .1اگر مقدار تابعهدف حاصل از بردار حل جديد از مقدار تابع-

مشاهده میشود هر ستون مربوط به يک مشتري میباشد .سطر اول
نشان دهنده توالی مشتريانی است که توسط وسيلهنقليه بازديد می-

هدف بدترين حل موجود در حافظه بهتر بود جايگزين جواب
موجود در حافظه هارمونی ) (HMمیگردد (حافظه به روز می-

شوند .دراين مثال وسيلهنقليه ابتدا مشتري  1سپس مشتري 9و

شود).

درنهايت مشتري  3را بازديد میکند .سطردوم مسيرهاي تخصيص

 .1فرآيند باال ادامه میيابد تا شرط توقف (تعداد بردارهاي جديد

داده شده را نشان میدهد .سطرهاي بعدي نيز محصول ارسال شده

يا تعداد بهبودها) برقرار شده است ،حاصل گردد.

براي هر مشتري را نشان میدهد .بطور نمونه از محصول اول براي

 4-4نحوه نمايش جواب

مشتري  1مقدار  81واحد و براي مشتري  9نيز  999واحد محصول

در اين بخش ،ابتدا نحوه نمايش جواب براي مسأله مورد بررسی

ارسال میشود.

ارائه شده در مدل مفروض نحوه نمايش جواب مسأله يک آرايه

 5-4تنظيم پارامتر و مشخصات مسائل نمونه

میباشد که به تعداد ماشينها داراي سطر بوده و به تعداد سناريوها

به منظور تنظيم پارامترهاي الگوريتمهاي پيشنهادي از روش طراحی

داراي ستون میباشد .در هرآرايه يک ماتريس وجود دارد .اين

آزمايشات تاگوچی استفاده شده است براي روش NSGA-II

ماتريس مشتريانی که توسط هر ماشين و در هر سناريو بازديد شده

چهار فاکتور تعداد جمعيت اوليه ( ،)npopحداکثرتعداد )،(max-it

و مقدار محصول ارسالی به آنها را نشان میدهد .اين ماتريسها به

ضريب جهش ) (Mutationو ضريب جابجايی ) (Crossoverدر

تعداد مشتريان داراي ستون میباشد و به تعداد محصوالت 0+

نظرگرفته شده است ،همانطور که در جدول  6نشان داده شده است.

داراي سطر میباشد .سطراول توالی مشتريانی که توسط آن وسيله-
نقليه بازيد میشوند را نشان میدهد و سطر دوم نيز مسير اختصاص
1

1

3

0

9

مشتريان

1

1

3

9

0

توالی

9

0

0

9

3

مسير

9

81

999

9

999

محصول 9

9

09

991

9

9

محصول 0

9

9

11

9

71

محصول 3

شکل  .1نمايش جواب

.

989
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جدول  . 6نتايج تنظيم پارامترها الگوريتم ژنتيك
نتايج

تعداد تکرار الگوريتم

جمعيت اوليه

نرخ ترکيب

نرخ جهش

901

39

9/7

9/3

جدو ل  . 7نتا ي ج تنظ ي م پارامترها الگور ي تم جستجو ي هارمون ي
نتايج

تعداد تکرار

جمعيت اوليه

حافظه هارموني

نرخ تنظيم گام

نرخ پهناي باند

901

39

9/6

9/1

0

براي روش  Mohsپنج فاااکتور تعااداد جمعياات اوليااه )،(npop

 ،98محصوالت از  0تا  6و تعداد سناريوها از  0تا  1در نظرگرفته

حداکثر تعداد ) ،(max-itضاااريب حافظه هارمونی ) ،(hmcrنرخ

شده است .قبل از تشريح نتايج معيارهاي بدست آمده براي هر يک

تنظيم گام ) (parو نرخ پهناي باند ) (bwدر نظرگرفته شده است.

از الگوريتمها ،قابل ذکراست که براي دو شاخص تعداد جوابهاي

همانطور که در جدول  7نشان داده شده است.

 6-4شاخصهاي مقايسه
براي ارزيابی عملکرد الگوريتمهاي فراابتکاري چند هدفه دو دسته
اصلی متريک وجود دارد:
 )9متريکهاي همگرايی  )0متريکهاي پراکندگی .در اين مقاله
براي انجام مقايسه ،از شش شاخص که ترکيبی از شاخصهاي
هر دودسته اصلی میباشد ،استفاده شده است .که معيارهاي
دسته اول عبارتند از :معيارتعداد جواب پارتو ،معيار فاصله از
جواب ايده آل ،معيار پوشش مجموعهها و معيارهاي مربوط به
دسته دوم عبارتند از :معيار فاصلهگذاري ،معيار تنوع ،معيار
بيشترين گسترش .همچنين معيار زمان اجراي الگوريتم براي
مقايسه نيازمندي هاي محاسباتی در نظر گرفته شده است.

 .5نتايج محاسباتي الگوريتم پيشنهادي
در اين مقاله  91مسأله در اندازههاي مختلف در نظرگرفته شده اند
که تعداد مشتريان از  8تا  ، 19انبارها از 0تا  ،1وسايلنقليه از 0تا
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غيرمغلوب ) (NOSو معيار تنوع ) (Diversityمقادير
باالترمطلوبتر میباشد .سپس براي معيار فاصله از جواب ايدآل
( )MIDو معيار فاصلهگذاري ( )Spacingهرچه مقدار اين معيارها
کمتر باشد مطلوب میباشد .همچنين براي معيار زمان حل مسئله
( )Timeمقادير کمتر ،از مطلوبيت باالتري برخوردار است .مقادير
هر کدام از آنها مطابق جدول  8میباشد .نمودار پارتو حاصل از
هر دو الگوريتم براي مسأله  11با  39مشتري در شکل  0و  3ارائه
شده است .مشاهده میشود رنج تابع هدف اول براي الگوريتم
جستجوي هارمونی ما بين  19تا  999میباشد در حالی که اين رنج
براي تابع هدف در الگوريتم  NSGA-IIبين  37تا  11میباشد.
دامنه تابع هدف دوم در الگوريتم جستجوي هارمونی ما بين 1/3
تا  1/9ميليون میباشد در صورتی که اين عدد در  NSGA-IIبين
 1/9تا  1/11میباشد .همانطور که مشاهده میشود رنج هر دو تابع
هدف در الگوريتم  NSGA- IIاز الگوريتم  MOHSبهتر میباشد.

توسعه مدل رياضي چندهدفه براي مسأله مسيريابي وسايل نقليه ناهمگن تحت شرايط بحران
جدول  . 8نتا ي ج محاسبات ي الگور ي تم  NSGA- IIو  MOHSبرا ي مسائل نمونه
Diversity

Spacing

Time

NOP

MID

Diversity

Spacing

Time

NOP

MID

Test
Problem
Number

9801.7

9.18

96.98

90

131989.89

9773.38

9.11

93.83

97

061373.11

9

9181.39

9.17

03.86

8

609333.03

3319.10

9.97

98.89

00

108039.1

0

9709.1

9.93

39.01

99

9080169.8

133.71

9.11

11.71

99

9981001.98

3

9199.01

9.86

11.17

91

9869731

091.98

9.77

39.11

7

9783116

1

0817.10

9.91

16.0

96

0018171.91

9001.68

9.16

01.31

91

0998033.31

1

3966.06

9.90

19.81

90

9731716.18

3890.01

9.93

39.90

31

9371311

6

0718.76

9.11

10.96

91

0898111

319.11

9.93

31.03

1

0638199.1

7

9177.10

9.86

76.60

93

3691101.91

9871.98

9.00

17.11

09

3196137.60

8

0088.39

9.98

379

90

1371979.71

9739.03

9.37

089

99

1011893

1

3160.1

9.11

63.78

99

3801611.183

1993.31

9.11

69.97

39

3990386.88

99

0931.87

9.98

80

8

1639919.8

0911.03

9.99

11.03

03

1076783.16

99

1693.93

9.3

910.1

98

6991616.07

101.60

9.71

79.1

1

1603761.71

90

1061.90

9.1

096.78

00

8070091.99

0903.81

9.80

910.07

96

7198986

93

3199.13

9.11

391.91

91

1886339.89

1991.91

9.30

916.17

09

1110607.31

91

1971.17

9.81

178.37

93

90688986.06

6179.09

9.37

180.30

39

90069171.96

91

NSGA- II

MOHS

شکل  .2نمودار پارتو براي مسئله  33مشتري و  3انبار

شکل  .3نمودار پارتو براي مسئله  33مشتري و  3انبار و 7

و  7وسيله نقليه براي الگوريتم MOHS

وسيله نقليه براي الگوريتم NSGA-II

983
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شکل .4نمودار پارتو براي مسئله  43مشتري و  4انبار و 15

شکل  .5نمودار پارتو براي مسئله  43مشتري و  4انبار و 15

وسيلهنقليه براي الگوريتم NSGA- II

وسيله نقليه براي الگوريتم MOHS

همچنين نمودار پارتو حاصل از هر دو الگوريتم براي مسأله  14با

براسااس تحويل چندگانه ارضااء شود .همچنين کمبود مجاز بوده

 19مشاتري در شاکل 1و  1ارائه شاده است .رنج تابع هدف اول

و پنجرهزمااانی از نوع نرم درنظر گرفتااه شاااده اسااات .همچنين

براي الگوريتم جساتجوي هارمونی ما بين  79تا  991میباشد اين

وسااايلنقليه و انبارهاي با ظرفيت محدود و غيرهمگن میباشااند.

رنج براي تااابع هاادف در الگوريمتم  NSGA-IIبين 19تااا 79
میباشاااد .يعنی مقادير تابع هدف اول در الگوريتم  NSGA-IIاز
مقاادير الگوريتم  MOHSبهتر اسااات دامناه تابع هدف دوم در
الگوريتم جستجوي هارمونی مابين  1/1تا 99/6ميليون میباشد در

مادل باا اساااتفاده از روش محدوديت اپسااايلون والگوريتمهاي
فراابتکاري  NSGA-IIو  MOHSبر روي  91مسااأله نمونه حل
شاده است .نتايج بدست آمده از حل مسائل عددي نشان میدهد

صاورتی که اين عدد در  NSGA-IIبين  1/0تا  99/8می باشد. .

هر دو الگوريتم تواناايی بااليی در توليد جوابهاي مناساااب در

رنج تااابع هاادف هر دو الگوريتم برابر بوده و داراي عملکرد

زمان مناسب را دارند بطوريکه براي حل بزرگترين و پيچيدهترين

يکسااانی میباش اند .البته بيشااتر جوابهاي پارتو در  MOHSدر

مساأله با  19مشاتري 98 ،وسيلهنقليه در زمانی کمتر از  189ثانيه

رنج  1/1تااا  99/9ميليون وبراي  NSGA-IIمااابين  1/0تااا 99

صارف شده است که با توجه به  NP-Hardبودن ،غيرقطعیبودن

ميليون است.

 .6نتيجهگيري و پيشنهادها
در اين مقااله ،يک مدل برنامهريزي چندهدفه عددصاااحيح خطی
براي مسااأله موردنظر ارائه شااده اساات .مدل ارائه شااده يک مدل
چندهدفه برحسااب سااناريو میباشااد .تابع هدف اول سااعی در
کاهش زمان بازديد مشتريان میباشد و تابع هدف دوم مسأله قصد
دارد هزيناه حمالونقال و کمبود را کاهش دهد .اين مدل از نوع
چندانباره و چندمحصاااوله بوده و تقاضااااي مشاااتريان میتواند
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و چندهدفه بودن مدل بسيار مناسب میباشد .بطورکلی ،الگوريتم
 NSGA-IIبا صارف زمان بيشاتر ،جوابهاي بهتري را نسبت به
الگوريتم  MOHSتولياد میکناد .الگوريتم  NSGA-IIدر معيار
تعاداد جواب پاارتو و الگوريتم  MOHSدر معياار فااصااالاه از
عملکرد مناساابی برخوردار میباشااند .اما در دو معيار ديگر معيار
زمااان ( )Timeو معيااار تنوع ( )Diversityالگوريتم NSGA-II

بطور ضامنی از عملکرد بهتري برخوردار میباشد .در نتيجه بطور
کلی الگوريتم  NSGA-IIعملکرد بهتري نساااباات بااه الگوريتم

توسعه مدل رياضي چندهدفه براي مسأله مسيريابي وسايل نقليه ناهمگن تحت شرايط بحران
 بطوريکه در ظرفيتهاي بساايار پايين ماکزيمم و مينيمم.میشااود

 از طرفی با توجه به اين که در معيارهاي. دارا می باشاادMOHS

 همچنين از.مقدارتوابع هدف به يکديگر بساايار نزديک میشااوند

 عملکرد بهتري راNSGA-II کيفيت يعنی معيار فاصااله الگوريتم

طرف ديگر کااهش تعاداد وساااايلنقليه از طرفی مقدار هزينه را

دارا میباشاد بر اين اسااس کيفيت جوابهاي يافت شااده توسط

کااهش میدهاد و ازطرف ديگر نيز باعث میشاااود زمان بازديد

 همچنين نتايج حاصل از تحليل. بهتر اساتNSGA-II الگوريتم

مشااتريان افزايش يابد زيرا هر وساايلهنقليه مشااتريان بيشااتري را

حسااسايت نشاان میدهد که با کاهش ظرفيت وسايل نقليه دامنه
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توسعه مدل رياضي چندهدفه براي مسأله مسيريابي وسايل نقليه ناهمگن تحت شرايط بحران
فريبا فرح بخش ،درجه کارشناسی در رشته مهندسی صنايع  -برنامه ريزي و تحليل سيستم ها را در سال  9319از
دانشگاه آزاد اسالمی – واحد تهران جنوب و درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنايع – گرايش صنايع
را در سال  9311از همان دانشگاه اخذ نمود .ايشان فارغ التحصيل ممتاز در هر دو مقطع کارشناسی و کارشناسی
ارشد بوده و زمينه هاي پژوهشی مورد عالقه وي مسيريابی وسايل نقليه ،بهينه سازي مسائل حمل ونقل ،زمان
بندي وسايل حمل و نقل ،حمل ونقل تحت شرايط بحران است.

رضا توکلی مقدم ،درجه کارشناسی در رشته مهندسی صنايع را در سال  9367از دانشگاه علم و صنعت ايران و
درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنايع را در سال  9370از دانشگاه ملبورن  -استراليا اخذ نمود .در سال
 9376موفق به کسب درجه دکتري در رشته مهندسی صنايع از دانشگاه سوينبرن  -استراليا گرديد .زمينه هاي
پژوهشی مورد عالقه ايشان طراحی سيستمهاي صنعتی ( مکانيابی و استقرار تسهيالت) ،مسيريابی وسايط حمل
و نقل ،لجستيک و طراحی شيکه زنجيره تامين ،زمانبندي و توالی عمليات ،الگوريتمهاي فراابتکاري در بهينهسازي
بوده و در حال حاضر عضو هيات علمی با مرتبه استاد تمام در دانشگاه تهران است.
وحيدرضا قضاوتی هم اکنون دانشيار دانشکده مهندسی صنايع در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب است.
ايشان مدرک کارشناسی خود را در رشته مهندسی صنايع و در گرايش توليد صنعتی در سال  9381از دانشگاه علم
و صنعت اخذ نمودند .همچنين ايشان مدارک کارشناسی ارشد و دکتري تخصصی خود را در رشته مهندسی صنايع
گرايش مهندسی صنايع به ترتيب در سالهاي  9386و  9381از دانشگاه علم وصنعت ايران اخذ نموده اند .زمينه
هاي تحقيقاتی ايشان شامل مدلسازي زنجيره تامين ،بهينه سازي سيستم هاي توليد سلولی ،تئوري صف و برنامه
ريزي عدد صحيح می باشد .ايشان مقاالت متنوعی را در مجالت بين المللی مختلفی شامل ،CAIE ،SOCO

 IJCIC ،CJOR ،IJAMT ،CAM ،ESWAو  ....چاپ نموده اند.
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