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چکیده
در پژوهش حاضر ،هدف ،طراحی يک مسئله مسيريابی خودروهای امدادی بر روی شبکههای کوچک و متوسط و حل اين
مسئله با استفاده از الگوريتم پيشنهادی است .تفاوت اساسی مسيريابی خودروهای امدادی با ساير مسائل مسيريابی مطرح شده در
مرور ادبيات ،استفاده از فاصله برروی شبکه به جای فاصله هوايی ،محدوديت زمان الزم برای حل مسئله ،تکظرفيتی بودن وسايل
نقليه و عدم اجبار بازگشت وسيله نقليه به مبداء اوليه است .وروردیهای مسئله شبکه حمل و نقل ،تعداد و محل وسايل نقليه،
بيمارستانها و درخواستهای امدارسانی ،تابع هدف مسئله ،کمينه کردن مجموع زمان سفر کل وسايل نقليه به عالوه زمانی است
که آخرين درخواست پاسخ داده میشود و خروجی مسئله ترتيب پاسخگويی به درخواستها و تخصيص وسايل نقليه و بيمارستان
به هر درخواست است831 .مثال تصادفی بر روی شبکه کوچک با 7گره و  77مثال بر روی شبکه متوسط سوفالز با  42گره و 77
کمان توليد شد .برای کاهش زمان حل مسئله ،ابتدا با ثابت نگه داشتن ترتيب پاسخگويی به درخواستها ،تعداد پاسخهای امکانپذير
مسئله کاهش يافت .برای اين منظور ،سه سناريوی متفاوت ترتيب پاسخگويی به درخواستها بر روی مثالهای توليد شده بررسی
شد .بر اساس نتايج ،مرتب کردن درخواستها بر اساس فاصله از نزديکترين وسيله نقليه پاسخهای بهتری داشت .در گام بعدی،
يک الگوريتم پيشنهادی ارائه شد .نتايج نشان داد که الگوريتم پيشنهادی قادر است در کمتر از 7ثانيه به پاسخ نهايی دست يابد که
برای برنامهريزی درخواستهای امدادی ،مناسب است .حل دقيق مسئله بسته به ابعاد آن تا  8771ثانيه زمان نياز دارد .اختالف
ميان پاسخ توليد شده توسط الگوريتم پيشنهادی و پاسخ دقيق مسئله در بيش از 11درصد مثالهای شبکه کوچک و بيش از 71درصد
مثالهای شبکه متوسط ،کمتر از 81درصد و در بيش از 42درصد مثالهای شبکه کوچک و بيش از 14درصد مثالهای شبکه متوسط،
کمتر از 31درصد است .در مجموع ،نتايج نشان میدهد که الگوريتم ابتکاری ارائه شده از نظر زمان حل و کيفيت پاسخ دارای عملکرد
مناسبی در شبکههای کوچک است

واژههای کلیدی :خودروهای امدادرسان ،شبکه ،مسئله بهینهسازی ،مسیریابی
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از جمله نکاتی است که در الگوریتم حل ارائه شده در این پژوهش

 .1مقدمه

مورد نظر بوده است.

امروزه در شهرها کوششهای بسیاری برای ارتقاء کیفیت

الگوریتم ارائه شده در این پژوهش سعی بر آن دارد که بهترین

پاسخگویی به انواع درخواستهای امدادرسانی صورت میگیرد .از

ترکیب تخصیص آمبوالنسها به درخواستها ،ترتیب پاسخگویی

جمله این کوششها ،افزایش پایگاههای پاسخگویی مانند

به درخواستها ،بیمارستان اختصاص یافته به هر درخواست و

ایستگاههای آتشنشانی ،پایگاههای اورژانس و  ...و همچنین

همچنین بهترین مسیر برای هر آمبوالنس را جهت کمینه کردن زمان

افزایش تعداد دستگاههای وسایل نقلیه امدادی مانند وسیله نقلیه

پاسخگویی به تمامی درخواستها به دست آورد.

آتشنشانی و آمبوالنس است.

الزم است این الگوریتم به گونهای ارائه گردد که بتوان در

طراحی و حل مسئله مربوط به پاسخگویی به درخواستهای

کمترین زمان به بهترین پاسخ ممکن رسید .از آنجایی که مسائل

ارسال آمبوالنس ،میتواند تاثیر بسزایی در افزایش مطلوبیت ارائه

مسیریابی وسایل نقلیه از نوع مسائل ان-پی سخت هستند ،رسیدن

خدمات به تقاضای مربوط باشد .این امر که در پژوهش حاضر

به جواب دقیق در آنها تقریبا غیرممکن است .بنابراین تمامی

مدنظر نویسندگان است ،با پیچیدگیهای بسیاری روبهرو است .در

الگوریتمهای حل ارائه شده روش حل غیردقیق ارائه میدهند و

پژوهش حاضر کوشش شده است که با در نظر گرفتن این

کوشش بر بهتر کردن پاسخهای نهایی بدست آمده میکنند .عالوه

پیچیدگیها و ملزومات ،مسئله ریاضی متناسب طراحی و حل شود.

بر آن ،تالش بر آن است که پاسخ بهتر در مدت زمان کمتر به دست

تعداد زیاد درخواستهای امدادرسانی و تفاوت در محل

بیاید.

قرارگیری هر درخواست از جمله مواردی است که کوشش شده

بنابراین ،هدف اصلی پژوهش حاضر یافتن بیمارستان ،وسیله

است در مسئله طراحی شده در این پژوهش مدنظر قرار گیرد.

نقلیه و مسیر مناسب برای انتقال بیماران به بیمارستان با استفاده از

عالوه بر آن ،تمامی وسایل نقلیه امدادرسان موجود در یک

آمبوالنسهای حاضر در شبکه ،در کوتاهترین زمان ممکن است.

نقطه متمرکز نیستند و میتوانند از نقاط مختلف و طی مسیرهای

برای رسیدن به این هدف ،ابتدا صورت مسئلهای مناسب طراحی

گوناگون با طول و زمان سفرهای متفاوت به محل موردنظر برسند

میشود و سپس الگوریتم حل مربوط به آن با هدف یافتن بهترین

و در صورت لزوم ،از آن نقطه به سمت مقاصد یا درخواستهای

پاسخ در کمترین زمان ارائه میگردد.

دیگر حرکت کنند .این موضوع نیز در مسئله طراحی شده در این

از جمله ویژگیهای بیماران در این مسئله که منجر به تفاوت

پژوهش مدنظر قرار گرفته است.

آن با مسائل مربوط به توزیع کاال میشود ،آن است که اوال هر

از طرفی ،دیر رسیدن به محلی که در آن نیاز به امداد وجود

خودرو تنها ظرفیت یک بیمار را دارد ،دوم آن که الزم است حمل

دارد میتواند هزینههای جانی و مالی بسیاری در پی داشته باشد.

بیمار و رساندن آن به بیمارستان در کوتاهترین زمان ممکن صورت

بنابراین پاسخگویی سریع و بموقع به تمامی درخواستها نیز

گیرد .بنابراین نمیتوان مانند سایر مسائل توزیع کاالهای عام ،پس

ضروری است .برای تعیین مسیر بهینه با مد نظر قرار دادن الزامات

از سوار کردن یک بیمار بر وسیله ،به سراغ بیمار بعدی رفت چرا

بیان شده ،میتوان یک الگوریتم حل مسئله ارائه داد که این موضوع

که در این صورت هم محدودیت تکظرفیتی بودن آمبوالنس
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رعایت نشده و هم زمان رساندن بیمار به بیمارستان افزایش مییابد.

 .2مرور ادبیات

سوم آن که ،مسیرابی آمبوالنس به گونهای صورت میگیرد که

مسئله مسیریابی وسایل نقلیه در سال  9101توسط دنتزیگ و رامسر

بیماران به نزدیکترین بیمارستان موجود رسانده شوند و مقصد از

مطرح شد ] .[Caric and Gold,2008از انواع دیگر مسائل

پیش تعیین شدهای برای آنان وجود ندارد؛ این در حالی است که

مسیریابی وسایل نقلیه ،مسئله مسیریابی وسیله نقلیه با محدودیت

در مسائل مربوط به مسیریابی کاالهای عام ،عموما مقصد هر کاال

ظرفیت وسایل نقلیه است که نخستین بار در سال  9101توسط

از قبل مشخص است و الزم است کاال به همان نقطه مشخص

دنتزیگ و رامسر ارائه گردید [Dantzig and Ramser,

رسانده شود.

].1959

بنابراین با توجه به آن که مسائل مسیریابی موجود در ادبیات غالبا

تالشها برای طراحی مسائل مسیریابی کاربردیتر ادامه یافت

تالش نمودهاند با استفاده از الگوریتمهای حل مسائل مربوط به توزیع

و در سال  9195نوعی از مسائل مسیریابی بهینه وسایل نقلیه تحت

کاال ،نسبت به حل مسائل مسیریابی آمبوالنس اقدام نمایند و همچنین

عنوان مسئله درخواست سرویس تلفنی مطرح شد که برای حل

مسریابی آمبوالنس بعضا برای حمل بیماران غیر اورژانسی مانند حمل

مسئله سرویس تلفنی برای افراد ناتوان بود به طوری که هزینه سفر

معلولین و سالمندان به ار رفته است ،ارائه یک مسئله مسیریابی

(زمان سفر) برای وسایل نقلیه و زمان داخل وسیله و زمان انتظار

آمبوالنس مشخصا برای بیماران اورژانسی و و ارائه یک روش حل

فرد ناتوان کمینه شود ] .[Cordeau and Laporte, 2003در

نوین برای حل این مسئله ،از جمله موضوعاتی است که در ادبیات

سال  9199مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با پنجره زمانی مطرح شد

موجود کمتر به آن پرداخته شده است.

که در آن برای وسایل نقلیه محدودیت زمان سفر نیز مد نظر قرار

در پژوهش حاضر ،عالوه بر الگوریتم حل پیشنهادی که یک

گرفت ].[El-Sherbeny, 2010

روش حل غیردقیق است ،مسئله طراحی شده با استفاده از روش

در سال  1599پارا مسئلهای طراحی نمود که در آن تنوع

حل دقیق نیز حل میشود تا بتوان با استفاده از نتایج آن ،روش حل

درخواستها و نوع وسیله نقلیه امدادی ارسالی دخالت دارد .در

پیشنهادی را اعتبارسنجی نمود.

این مسئله تعداد درخواستها از  94الی  69و تعداد وسایل نقلیه

در نهایت مسئله و روش حل مورد نظر برای مثالهای متعدد

امدادی  1الی  6منظور شدهاند ].[Parragh, 2011

تولید شده بر روی شبکه کوچک فرضی و شبکه متوسط شهر

در سال  1591جیاسی و همکارانش مسئله سرویس تلفنی برای

سوفالز پیادهسازی میشود .پاسخ بهینه دقیق تمامی مثالها نیز به

حل مسئله مسیریابی آمبوالنسهای مربوط به بیمارستان حبیب

دست میآید و با پاسخ بدست آمده از الگوریتم حل پیشنهادی

بورقیبه را طراحی و حل نمودند .سفر تمامی آمبوالنسها از محل

مقایسه میگردد.

بیمارستان آغاز و به همانجا ختم میشود و مساله برای بیشینه کردن

در ادامه پس از اشاره به ادبیات مرتبط با موضوع پژوهش ،به

تعداد درخواستهای پاسخ داده با ناوگان مشخص شده طراحی

تشریح روششناسی و نتیج بدست آمده پرداخته شده است.

شده است ].[Jlassi J., Euchi J. and Chabchoub, 2012
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در سال  1599کرچلر و همکارانش مسئلهای برای حل یک

ظرفیت  Qبیش از یک مسافر است .همچنین مانند تمامی مسائل

نمونه موردی فرضی پرکاربرد که در سال  1559توسط کوردئو و

مشابه خود ،تمامی سفرهای همه وسایل نقلیه از یک محل آغاز

الپورته ارائه شد طراحی کردند .این نمونه شامل  15سناریو با 16

میشود و به همان جا ختم میشود .در این مسئله نیز تابع هدف

[Cordeau J. F. and

کمینه کردن زمان کل سفر وسایل نقلیه است .هدف کلی پژوهش

] .Laporte,2007در این مطالعه هدف کمینه نمودن هزینه سفر

نیز نزدیکشدن به پاسخ بهینه به اندازه قابل قبول در زمان مناسب

وسایل نقلیه امدادی برای پاسخگویی به در خواستها و همچنین

برای شبکههای بزرگ است .مطالعه موردی این پژوهش شبکه

بیشینه کردن تعداد درخواستهای پاسخ داده شده و کمینه کردن

فرضی با حداکثر  94555درخواست است[Muelas, .

زمان داخل وسیله بیماران است [Kirchler and Wolfer

].LaTorre and Peña , 2015
در سال  ،1594صبوحی و همکارانش مسیریابی وسایل نقلیه

الی  966درخواست است

].Calvo,2013
در سال  1590ژنگ و همکارانش سعی در طرح یک الگوریتم

برای توزیع کمکهای امدادی را با هدف کاهش زمان سفر کل

برای حل مسئلهای نمودند که در آن ابتدا تعداد بیمارانی که میتوان

وسایل نقلیه با پنجره زمانی سخت انجام دادند .در این نوع مسائل

با تعداد معلوم وسیله نقلیه به آنها خدمات داد بیشینه شود و سپس

مسیریابی ،مقدار تابع هدف مسئله عالوه بر کمینه شدن ،باید در

هزینه (زمان سفر) کمینه گردد .برای حل مسئله ،الگوریتم ممتیک

یک بازه زمانی ازپیش تعریف شده نیز جای بگیرد که به این بازه

به کار رفته است که نوع پیشرفتهای از الگوریتم ژنتیک است.

زمانی ،پنجره زمانی گفته میشود .محدودیتهای مربوط به

الگوریتم برای سناریوی فرضی دو وسیله نقلیه ،یک بیمارستان و

پنجرههای زمانی سخت قابل آزادسازی نیستند و حتما باید شرط

 99درخواست اجرا شده است [Zhang, Liu and Lim,

تعیین شده ارضاء گردد.[Sabuhi and Bozorgi, 2017] .

].2015

در سال  ،1599اعتباری و همکارانش سئله مسیریابی-موجودی

در سال  1590لیو و همکارانش کوشش کردند مسئلهای طراحی

سبز را با در نظر گرفتن وسائل نقلیه هیبریدی و با استفاده از

کنند که به واقعیت نزدیکتر باشد .به این منظور ،آنها موضوعهای

لگوریتم جستجوی همسایگی بزرگ حل کردند و برای

مدیریت نیروی انسانی ،درخواستهای متنوع و ظرفیت قابل تنظیم

اعتبارسنجی ،نتایج به دست آمده توسط الگوریتم را با نتایج حل

وسایل نقلیه را به صورت همزمان در نظر گرفتند .تابع هدف این

دقیق مقایسه کردند ].[Etebari and Dashtiyan, 2018

مطالعه کمینه کردن کل زمان سفر وسایل نقلیه است .برای آزمایش

در سال  ،1592معماری و همکارانش مدل مکانیابی-

مسئله طراحی شده وروش حل ارائه شده ،مثالهایی با تعداد

مسیریابی با در نظر گرفتن رضایت مشتری و دریافت و تحویل

درخواستهای کمتر از  11بر پایه اطالعات واقعی یک مرکز ارائه

همزمان را با استفاده از دو الگوریتم ابتکاری و فراابتکاری ژنتیک و

خدمات سرویس تلفنی آمبوالنس غیر اورژانسی در هنگکنگ تولید

با در نظر گرفتن پنجره زمانی سخت برای پاسخ به مشتریان حل

شد.[Liu, Luo, and Lim,2015].

نمودند .مدل برای شبکههای با ابعاد کوچک حل شد و کارایی
الگوریتم پیشنهادی برای شبکه بزرگ بررسی شد [Memari,

در سال  1590موالس و همکارانش روش حل جستجوی

]..Prtoyi, July and Tavakoli, 2017

همسایگی متغیر توزیعشده را برای حل مسئله درخواست سرویس
تلفنی در مقیاس بزرگ ارائه دادند .در این مسئله هر وسیلهای دارای
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در ادامه ،تالشهای مربوط به مسیریابی وسایل نقلیه به

نقاط گوناگون را به زبان ریاضی درآوردند .در مسئله طراحی شده

مسیریابی وسایل نقلیه با اطالعات تصادفی ،مسیریابی وسایل نقلیه

هدف کاهش زمان پایان پاسخگویی به تمامی درخواستها است.

با اطالعات پویا و تصادفی ،مسیریابی وسایل نقلیه پویا با اطالعات

بنابراین تابع هدف کمینه نمودن زمان ارسال آمبوالنس ،درمان در

تصادفی درخواستها [Ritzinger, Puchinger, and Hartl,

محل و انتقال به بیمارستان است .اطالعات ورودی موقعیت بیمار،

] 2016رسیده است که کوشش دارد مسائل طراحی شده را

زمان درمان در محل ،زمان سفر کمانها ،نوع بیمار که نیاز به درمان

کاربردیتر نماید .در این نوع مسائل ،محل درخواستها از ابتدا

در محل دارد یا انتقال به بیمارستان ،ظرفیت بیمارستان ،محل

مشخص نیست و در طول سفر وسایل نقلیه ،ممکن است

قرارگیری آمبوالنس ،محل بیمارستان و خروجی مسئله مسیر

درخواست های جدیدی ثبت شود و بنابراین نیاز به مسیریابی

حرکت هر آمبوالنس است .مسئله طراحی شده از الگوی کلی مسئله

مجدد برای هر وسیله وجود خواهد داشت.

فروشنده دورهگرد به عنوان پایه اولیه استفاده کرده است .محققان

در سال  1594کرجی سیستمی طراحی کرد که در آن با استفاده

مسئله طراحی شده را با استفاده از روش جستجوی محلی

از مسئله کالسیک مسیریابی وسایل نقلیه و محیط نقشه گوگل،

(همسایگی) بزرگ حل کردهاند .در این مطالعه تابع هدف کمینه

کاربران میتوانند با مشخص کردن محل دپوی مرکزی و محل هر

نمودن مجموع وزنی زمان اتمام همه درخواستها است به طوری

درخواست بر روی نقشه ،بهترین مسیر تخصیص یافته به هر وسیله

که درخواستهای قرمز دارای وزن بیشتری نسبت به

نقلیه را بدست آورند ].[Kirci, 206

درخواستهای سبز باشند .این وزندهی باعث میشود

در سال  1592چیمن و همکارانش به طراحی یک مسئله

درخواستهایی که شدت یا فوریت آنهابیشتر است ،سریعتر پاسخ

مسیریابی و حل آن با تاکید بر ظرفیت محدود سوخت وسیله و

داده شوند .مثال حل شده در این مطالعه شامل  9درخواست قرمز،

کاهش آالیندگی وسیله نمودند .در مسئله طراحی شده توسط این

 2درخواست سبز 1 ،بیمارستان با ظرفیت  9بیمار و  9آمبوالنس

پژوهشگران ،یک وسیله نقلیه با ظرفیت سوخت محدود و مصرف

است ].[Talarico, Meisel and Sörensena, 2015

سوخت مشخص ،باید پیش از بازگشتن به مبداء اولیه خود ،به

در واقع مطالعه اخیر را میتوان نزدیکترین مطالعه به موضوع

تعداد مشخصی مقصد مراجعه نماید و در صورت پاسخگونبودن

پژوهش حاضر دانست .تفاوت اصلی میان پژوهش حاضر و این

سوخت خود ،باید عالوه بر مقاصد معلوم ،به یکی از محلهای

مطالعه ،طراحی صورت مسئله و الگوریتم حل بر مبنای شبکه حمل

سوختگیری موجود نیز مراجعه نماید .پژوهشگران تالش نمودند با

و نقل و زمان سفر بر روی شبکه است .در حالی که در مطالعه

ارائه یک روش حل ابتکاری ،طول کل مسیر طی شده توسط وسیله

تاالریکو ،زمان سفر متناسب با فاصله هوایی نقاط منظور شده است

نقلیه را کمینه نمایند .در این مسئله فواصل گرهها و طول مسیر طی

و وسایل نقلیه به جای حرکت بر روی شبکه حمل و نقل ،بر روی

شده توسط وسیله بر پایه فاصله هوایی محاسبه میگردد [Cimen

خطوط مستقیم متصلکننده نقاط حرکت میکنند .خالصه مهمترین

].and Soysal, 2017

مطالعات بررسی شده در باال در جدول  9نشان داده شده است.

در سال  1590تاالریکو و همکارانش مسئله پاسخگویی به

از آنجایی که در دنیای واقعی ،سفرهای صورت گرفته بر روی

درخواستهای درمان در محل و انتقال به بیمارستان ارسال شده از

شبکه حمل و نقل انجام میشود ،طراحی و حل مسئله بر پایه شبکه
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حمل و نقل نسبت به مسائلی که بر پایه فاصله هوایی طراحی و

شکل  9صورت یک مسئله فرضی را نشان میدهد .در این مثال9 ،

حل میشوند ،به واقعیت نزدیکتر خواهد بود .همچنین حذف الزام

درخواست در گرههای  6 ,9و  0و  1وسیله و  1بیمارستان در

بازگشت وسیله نقلیه به نقطه آغازین ،می تواند در کاهش مقدار

گرههای  1و  6قرار دارند.

پاسخ بهینه مسئله تاثیر بسزایی داشته باشد .عالوه بر آن ،از تفاوتهای
عمده مسائل مسیریابی خودروهای امدادی با سایر مسائل مسیریابی
خودروهای حمل کاال ،تکظرفیتی بودن وسیله نقلیه است .این
مطالعه با در نظر گرفتن شبکه حمل و نقل و با حذف
محدودیتهایی همچون الزام بازگشت وسیله نقلیه به محل آغاز
سفر خود ،گامی در جهت پیشبرد مطالعات گذشته برداشته است.
شکل  .1مثالی از صورت مسئله مورد مطالعه

 .3روششناسی پژوهش

یک پاسخ احتمالی برای مثال باال آن است که وسیله  V0ابتدا

برای ارائه الگوریتم مسیریابی وسایل نقلیه ،ابتدا باید مسئله

درخواست  R1را به بیمارستان  H0و سپس درخواست  R0را به

مسیریابی مورد نظر تعریف گردد .در این بخش صورت مسئلهای

به بیمارستان  H0منتقل کند .وسیله  V1نیز درخواست  R2را به

که قرار است با الگوریتم پیشنهادی حل گردد مشخص میشود.

بیمارستان  H0منتقل نماید .این پاسخ به صورت گرافیکی در شکل

تعریف مسئله موردنظر در این مطالعه به صورت زیر است:

 1نشان داده شده است .در این صورت ،زمان سفر وسیله  V0برابر

فرض میشود چندین درخواست برای ارسال آمبوالنس به

 4و زمان سفر وسیله  V1برابر  96واحد زمانی خواهد بود .الزم

صورت همزمان ثبت میگردد .در این لحظه ،تعدادی آمبوالنس

به ذکر است که هر وسیله برای سفر میان هر مبداء و مقصد از

خالی و آماده به کار و چندین بیمارستان در سطح شبکه برای

کوتاهترین مسیر موجود بر روی شبکه بهره میبرد.

پذیرش بیماران وجود دارند .تمامی درخواستها باید توسط
آمبوالنسهای ارسالی به بیمارستان منتقل گردند .صورت مسئله،
نحوه تخصیص آمبوالنسها به درخواستها و نحوه انتخاب
بیمارستان برای انتقال بیمار است.
در واقع صورت مسئله شامل سه بخش است:
 .9کدام آمبوالنس برای پاسخگویی به کدام درخواست اعزام گردد؟
 .1هر درخواست به کدام بیمارستان منتقل گردد؟

شکل  .2یکی از پاسخهای امکانپذیر برای مثال شکل 1

 .9هر وسیله با طی کدام مسیر درخواستها را به بیمارستانها منتقل
میکند؟
مسئله باید به گونهای طراحی و حل شود که در کمترین زمان
به بهترین پاسخ برای پاسخگویی به سواالت باال برسد .برای مثال،
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جدول  .1مطالعات اخیر در خصوص مسیریابی وسایل نقلیه
ردیف

عنوان
مسائل درخواست

9

سرویس تلفنی و حمل و
نقل اورژانسی در
سرویسهای آمبوالنس

ارائه یک الگوریتم
1

ممتیک برای حمل و
نقل بیماران

ارائه یک الگوریتم شاخه
9

و کران برای برای مسئله
درخواست سرویس
تلفنی در شرایط واقعی

6

محل و سال
چاپ
Computer
Science and
Engineering
1591
omega, the
international
journal of
management
science
1590
Transportatio
n Research
Part B
1590

مسیریابی آمبوالنس برای

مسئله درخواست تلفنی

Transportatio
n Research
Part C
1599

گروههای بیماران

بیشینه کردن تعداد

 روش حل بر پایه فروشنده دورهگرد.

درخواستهای پاسخ داده
شده
بیشینه کردن تعداد
درخواستهای پاسخ داده
شده و سپس کمینه کردن
هزینه (زمان سفر) این

 تمامی سفر ها از محل بیمارستان آغاز و به همان جا ختم میشود
 سفرها بر مبنای فاصله هوایی صورت میگیرد
 زمان ضدعفونی آمبوالنسها بین هر دو سفر
 زمان استراحت پرسنل

 تمامی سفرهای وسایل نقلیه از محل بیمارستان آغاز و به همان
جا ختم میشود

خدمات

 سفرها بر مبنای فاصله هوایی صورت میگیرد

کمینه کردن کل زمان سفر

 در نظر گرفتن مدیریت نیروی انسانی ،درخواستهای متنوع و

وسایل نقلیه

ظرفیت قابل تنظیم وسایل نقلیه

کمینه نمودن مجموع وزنی
زمان اتمام همه
درخواستها

0

سرویس با کاربران و
وسایل نقلیه متنوع

نقلیه امدادی در شبکه و

برای بیمارستان حبیب

مسیر هر وسیله نقلیه

بورقیبه

 ارائه خدمات درمان در محل و انتقال به بیمارستان

سناریوی فرضی دو وسیله
نقلیه ،یک بیمارستان و 99
درخواست

بهبود پاسخها در مسائل با اندازه
متوسط

نزدیکتر شدن مسئله به دنیای واقعی

مثالهای فرضی با تعداد
درخواست کمتر از  11بر

 در نظر گرفتن زمان درمان در محل ،آماده سازی بیمار برای

پایه اطالعات واقعی یک

مسیر هر آمبوالنس و زمان پاسخگویی

حمل ،زمان انتقال آمبوالنس به محل موقعیت بیمار و زمان حمل

مرکز ارائه خدمات سرویس

به هر درخواست

بیمار به بیمارستان

تلفنی آمبوالنس غیر

 سفرها بر مبنای فاصله هوایی صورت میگیرد
کمینه کل هزینه سفر وسیله

درخواستهای ثبت شده

 هر وسیله نقلیه چندین سفر کوتاه دارد.

 استفاده از آمبوالنسهای موجود در بیمارستانهای گوناگون
& Computers
Operations
Research
1590

پاسخگویی به حوادث با

تابع هدف

ویژگیهای مساله

مطالعه موردی

نتایج

انواع درخواستها مانند درخواست صندلی چرخدار ،برانکارد یا
صندلی ویژه
شرکتهای ارائه دهنده انواع خدمات امدادی
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اورژانسی در هنگکنگ
مثالهای فرضی با تعداد
درخواست  94الی  69و

مسیر هر وسیله نقلیه

شیدا روشنخواه ،سید احسان سید ابریشمی ،حسن جوانشیر

ردیف

عنوان

محل و سال
چاپ

مطالعه موردی

تابع هدف

ویژگیهای مساله

کمینه نمودن زمان انتظار

شاخص ارزیابی کیفیت ارائه خدمات :زمان داخل وسیله و زمان

تعداد وسایل نقلیه امدادی

بیمار در داخل وسیله

انتظار بیمار

 1الی 6

نتایج

تمامی سفرها به نقطه آغاز سفر ختم میشود
مسیر هر وسیله نقلیه
الگوریتم جستجوی
4

ممنوعه جزء به جزء
برای مسئله درخواست
سرویس تلفنی

Transportatio
n Research
Part B
1599

کمینه نمودن هزینه سفر

بیشینه کردن میزان رضایت مسافران از طریق کمینه کردن زمان

روش حل به خوبی روش حل

وسایل نقلیه امدادی و

داخل وسیله بیماران

جستجوی ممنوعه ،بهتر از الگوریتم

بیشینه کردن تعداد

پاسخ اولیه تولید شده از کیفیت باالتری نسبت به سایر روشها

درخواستهای پاسخ داده

برخوردار باشد

شده و رضایت مسافران

تمامی سفرها به نقطه آغاز سفر ختم میشود

مثالهای فرضی با  16الی
 966درخواست

ژنتیک
بهتر از جستجوی همسایگی متغیر در
زمانهای کوتاه ( 45ثانیه) و ضعیفتر
از آن در زمان طوالنی حل مساله.

ارائه روش جستجوی
همسایگی متغیر
2

توزیعشده برای
بهینهسازی مسئله
درخواست سرویس

 کمینه کردن زمان سفر کل
Transportatio
n Research
Part C
1590

وسایل نقلیه

 بهینهسازی مسئله
درخواست سرویس تلفنی

کاهش قابل توجه زمان بهینهسازی
مسئله کالسیک درخواست سرویس تلفنی

شبکه فرضی با حداکثر

برای شبکه بزرگ

مسئله در مقیاس بزرگ

 94555درخواست

بهبود کیفیت پاسخ شبکههای
کوچکتر

برای شبکههای بزرگ

تلفنی در مقیاس بزرگ
ارائه یک الگوریتم
بهینهسازی برای مسئله
9

مسیریابی وسیله نقلیه با
ظرفیت محدود و پنجره

Sadhana
1594

کمینه کردن زمان سفر کل
وسایل نقلیه

قابلیت تعیین مبداء و مقاصد توسط کاربران در سیستم گرافیکی

-

بهترین مسیر میان مبداء مرکزی و
مقاصد تعیین شده توسط کاربر

زمانی
مسیریابی و زمانبندی
1

وسایل حمل و نقل برای

فصلنامه مهندسی

کمینه کردن زمان سفر کل

توزیع کمکهای امدادی

حمل و نقل

وسایل نقلیه با پنجره زمانی

با در نظر گرفتن تحویل

1594

سخت

مقدار تابع هدف مسئله عالوه بر کمینه شدن ،باید در یک بازه
زمانی ازپیش تعریف شده نیز جای بگیرد

مسیریابی و زمانبندی همزمان وسایل
منطقه چهار شهر تهران

حمل و نقل جهت توزیع اقالم
امدادی

جزئی و انبار چندگانه
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ردیف

عنوان

محل و سال
چاپ

تابع هدف

ویژگیهای مساله

مطالعه موردی

نتایج

مدلسازی مسئله
مسیریابی-موجودی سبز
95

با در نظر گرفتن وسائل

فصلنامه مهندسی

نقلیه هیبریدی و حل آن

حمل و نقل

توسط الگوریتم

1592

کمینه کردن هزینههای ثابت
سفر وسیله نقلیه و هزینه-
های نگهداری

جستجوی همسایگی

در هر دوره هر وسیله نقلیه بیشتر از یکبار به یک مشتری مراجعه

شبکه فرضی با  6تا 95

مسیر هر وسیله نقلیه

نخواهد کرد

مشتری 1 ،تا  9جایگاه

دو الگوریتم حل که یکی در زمان

ظرفیت محدود

سوخت و  9تا  95وسیله

حل و دیگری در مقدار تابع هدف

ظرفیت محدود انبار

نقلیه

برتری دارند

بزرگ
ظرفیت محدود سوخت وسیله و کاهش آالیندگی

مسئله مسیریابی وابسته
یه زمان برای وسیله
99

نقلیه سبز با سرعت
تصادفی وسیله :یک

Transportatio
n Research
Part D
7102

وسیله پیش از بازگشتن به مبداء اولیه خود ،به تعداد مشخصی
کمینه کردن طول کل مسیر

مقصد مراجعه نماید و در صورت پاسخگونبودن سوخت خود ،به

طی شده توسط وسیله

یکی از محلهای سوختگیری نیز مراجعه نماید

دست آمده ،زمان سفر ،میزان سوخت
شبکه فرضی با  90گره

است

هوایی

توسعه مدل مکانیابی-
مسیریابی با در نظر

فصلنامه مهندسی

گرفتن رضایت مشتری

حمل و نقل

و دریافت و تحویل

1599

همزمان

کمینه کردن مجموع

هر مشتری باید توسط یک وسیله نقلیه مالقات شود

مسافت طی شده توسط

مالقات مشتری در پنجره زمانی سخت

تمامی وسایل نقلیه و کمینه

محدودیت در مسافت طی شده توسط یک وسیله

سازی هزینه ایجاد انبارها

بین انبارها حمل و نقل صورت نمیگیرد

کمینه کردن هزینه کل سفر

ظرفیت وسایل نقلیه یک بیمار است

وسایل نقلیه و کمینه کردن

الزامی به بازگشت وسیله نقلیه به نقطه آغازین وجود ندارد

زمان اتمام پاسخگویی به

سفرهای وسیله نقلیه بر روی شبکه حمل و نقل انجام میشود.

آخرین درخواست

فواصل نقاط و گرهها بر پایه شبکه حمل و نقل محاسبه میشود.

مصرفی و هزینه سفر تاثیرگذار است
زمان محاسبات الگوریتم نسبتا کوتاه

فواصل گرهها و طول مسیر طی شده توسط وسیله بر پایه فاصله

الگوریتم پویای تقریبی

91

سرعت وسایل نقلیه در مسیرهای به

مسائل فرضی با  15تا 25

مکانیابی بهترین مکانها برای ایجاد

مشتری 6 ،تا  95انبار و 9

انبار

تا  10وسیله

زمانبندی و برنامه حرکت وسایل نقلیه
مسیر هر آمبوالنس

ارائه مدل مسیریابی
99

وسایل نقلیه امدادی در
شبکههای کوچک و
متوسط

مقاله حاضر

 شبکه فرضی با  2گره
 شبکه شهر سوفالز

زمان پاسخگویی به هر درخواست
زمان به پاسخ رسیدن الگوریتم
ابتکاری کوتاه است
پاسخهای الگوریتم ابتکاری به پاسخ
بهینه نزدیک است
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 1-3فرضهای مسئله

 :Tviزمان سفر کل وسیله نقلیه iم

مسئله مورد نظر این مطالعه دارای فرضهایی به شرح زیر است:

 :Nتعداد گرهها

 .9هر آمبوالنس به اندازه یک بیمار ظرفیت دارد.

 :Niشماره گره

 .1هر آمبوالنس میتواند بعد از به مقصد رساندن یک بیمار،

 :Lتعداد کمانها

بالفاصله برای پاسخگویی به درخواست بعدی اعزام گردد.

 :tlزمان سفر کمانها

 .9بیمارستانها ظرفیت کافی برای پاسخگویی به تمام درخواستها

 :tijزمان کوتاهترین مسیر میان هر زوج گره  iو j

را دارند.

 :Rتعداد درخواستها

 .6درخواستها به صورت همزمان ثبت میشوند و اولویتی نسبت

 :Vتعداد وسایل نقلیه (آمبوالنس)

به هم ندارند.

 :Hتعداد بیمارستانها

 .0زمان انتقال بیمار به وسیله و انتقال بیمار از وسیله به بیمارستان

 :Riشماره درخواست

بسیار ناچیز است.

 :POSRiمحل درخواست Ri

 :Viشماره وسیله (آمبوالنس)

 2-3تعریف متغیرها

 :POSViمحل وسیله ( Viآمبوالنس)

متغیرهای مورد استفاده در صورت و روش حل مسئله به شرح زیر

 :Hiشماره بیمارستان

است:

 :POSHiمحل بیمارستان Hi

مجموعهها

 :Trvفاصله زمانی هر درخواست از هروسیله

{ :}Nمجموعه کل گرههای شبکه.

 :Trhفاصله زمانی هر درخواست از هر بیمارستان

{ :}Lمجموعه کل کمانهای شبکه

متغیرهای تصمیم

{ :}Rمجموعه کل درخواستها

 :HRiبیمارستان تخصیص یافته به هر درخواست Ri

{ :}Vمجموعه کل وسایل نقلیه

 :VRiوسیله تخصیص یافته به هر درخواست Ri

{ :}Hمجموعه کل بیمارستانها

 :TViزمان سفر هر وسیله نقلیه Vi

{ :{NVRمجموعه نزدیکترین وسیله به هر درخواست

 :TRiزمان اتمام پاسخگویی به هر درخواست Ri

(مجموعهای است که به تعداد درخواستها عضو دارد و هر

 :Oتابع هدف

عضو آن ،فاصله میان نزدیکترین وسیله و عضو متناظر آن در

 3-3صورت مسئله

مجموعه درخواستها است).

مسئله مسیریابی خودروهای امدادی به صورت یک مسئله

{ :}Oمجموعه توابع هدف

بهینهسازی طراحی شده است .صورت این مسئله به صورت زیر

پارامترها

است.

 :Vتعداد کل وسایل نقلیه (آمبوالنسها) موجود
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 .9کمینه کردن هزینه کل سفر وسایل نقلیه :جمله نخست تابع هدف
𝑉−1

} 𝑖𝑣𝑇{∑ 𝑇𝑣𝑖 + max

()9

𝑖𝑣

𝑖=0

 .1کمینه کردن زمان اتمام پاسخگویی به آخرین درخواست :جمله
دوم تابع هدف نشاندهنده زمانی است که آخرین وسیله نقلیه به

𝐿 ≥ 3 . 𝐿 ∈ ℕ+

()6

کار خود پایان میدهد .به عبارت دیگر ،این جمله نشاندهنده زمانی

𝑗 𝐿𝑖 ≥ 0 . 𝐿𝑖 ∈ ℤ+ . 𝐿𝑖 ≠ 𝐿𝑗 ∀𝑖.

()0

است که آخرین بیمار به بیمارستان میرسد .با کمینه کردن این

}𝐿{ ∈ 𝑙 𝑡𝑙 ≥ 0 . 𝑡𝑙 ∈ ℝ+ .

()4

مقدار ،در واقع سرعت پاسخگویی به درخواستها افزایش مییابد.

}𝑁{ ∈ 𝑗 & 𝑖 𝑡𝑖𝑗 ≥ 0 . 𝑡𝑖𝑗 ∈ ℝ+ .

()2
()9
()1
()95

𝑅 ≥ 1 . 𝑅 ∈ ℕ+

روابط  1الی  11محدودیتهای مسئله را نشان میدهد .رابطه

𝑉 ≥ 1 . 𝑉 ∈ ℕ+

 1بدین معناست که تعداد گرههای شبکه میتواند هر مقدار صحیح

𝐻 ≥ 1 . 𝐻 ∈ ℕ+

مثبت بیشتر یا مساوی  9باشد .مجموعه روابط  9گویای آن است
که شماره هر گره ( )Niبا یک عدد منحصر بفرد صحیح بزرگتر یا

𝑗 0 ≤ 𝑅𝑖 ≤ 𝑅 − 1 . 𝑅𝑖 ∈ ℤ+ . 𝑅𝑖 ≠ 𝑅𝑗 ∀𝑖.

مساوی صفر تعریف میشود .رابطه  6بدان معناست که تعداد

}𝑁{ ∈ 𝑖𝑅𝑆𝑂𝑃 0 ≤ 𝑃𝑂𝑆𝑅𝑖 ≤ 𝑁 − 1 .

()91

کمانها ( )Lمیتواند هر مقدار صحیح بیشتر یا مساوی  9باشد.

𝑗 0 ≤ 𝑉𝑖 ≤ 𝑉 − 1 . 𝑉𝑖 ∈ ℤ+ . 𝑉𝑖 ≠ 𝑉𝑗 ∀𝑖.

()99

مجموعه روابط  0گویای آن است که شماره هر کمان ( )Liبا یک

}𝑁{ ∈ 𝑖𝑉𝑆𝑂𝑃 0 ≤ 𝑃𝑂𝑆𝑉𝑖 ≤ 𝑁 − 1 .

()96

عدد منحصر بفرد صحیح بزرگتر یا مساوی صفر تعریف میشود.

𝑗 0 ≤ 𝐻𝑖 ≤ 𝐻 − 1 . 𝐻𝑖 ∈ ℤ+ . 𝐻𝑖 ≠ 𝐻𝑗 ∀𝑖.

()94

}𝑁{ ∈ 𝑖𝐻𝑆𝑂𝑃 0 ≤ 𝑃𝑂𝑆𝐻𝑖 ≤ 𝑁 − 1 .

()92

0 ≤ 𝑉𝑅𝑖 ≤ 𝑉 − 1 . 𝑉𝑅𝑖 ∈ ℤ+

()99

0 ≤ 𝐻𝑅𝑖 ≤ 𝐻 − 1 . 𝐻𝑅𝑖 ∈ ℤ+

()91

𝑇𝑉𝑖 ≥ 0. 𝑇𝑉𝑖 ∈ ℝ+

مجموعه روابط  4نشان میدهد که زمان سفر هر کمان ( )tlمیتواند
هر مقدار بزرگتر یا مساوی صفر باشد .مجموعه روابط  2گویای
آن است که زمان کوتاهترین مسیر میان هر جفت گره ( )tijمیتواند
هر مقدار بزرگتر یا مساوی صفر باشد .رابطه  9نشان میدهد که
تعداد درخواستها ( )Rمیتواند هر مقدار صحیح بزرگتر یا

}𝑉{ ∈ 𝑣 𝑇𝑟𝑣 ≥ 0. 𝑇𝑟𝑣 ∈ ℝ+ . 𝑟 ∈ {𝑅}.

()15

مساوی  9باشد .رابطه  1نشان میدهد که تعداد وسایل نقلیه ()V

}𝐻{ ∈ 𝑇𝑟ℎ ≥ 0. 𝑇𝑟ℎ ∈ ℝ+ . 𝑟 ∈ {𝑅}. ℎ

()19
()11

وسیله نقلیه مورد استفاده قرار میگیرد.

𝑗 𝑁𝑖 ≥ 0 . 𝑁𝑖 ∈ ℤ+ . 𝑁𝑖 ≠ 𝑁𝑗 ∀𝑖.

()9

()90

𝑒𝑧𝑖𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚

سفر وسیله نقلیه همواره به عنوان نماینده مناسبی از هزینه سفر

Subject to:
𝑁 ≥ 3. 𝑁 ∈ ℕ+

()1

()99

نشاندهنده مجموع زمان سفر کل وسایل نقلیه موجود است .زمان

𝑖

میتواند هر مقدار صحیح بزرگتر یا مساوی  9باشد .رابطه 95

𝑅𝐻 𝑖𝑅𝑇 𝑇𝑅𝑖 ≥ 0. 𝑇𝑅𝑖 ∈ ℝ+ . 𝑇𝑅𝑖 = 𝑇𝑅𝑖𝑉𝑅 +
𝑖

نشان میدهد که تعداد بیمارستانها ( )Hمیتواند هر مقدار صحیح
بزرگتر یا مساوی  9باشد .مجموعه روابط  99گویای آن است که

رابطه  9نشاندهنده تابع هدف مسئله است که در آن دو هدف

شماره هر درخواست ( )Riبا یک عدد منحصر بفرد صحیح و

اصلی مورد نظر قرار گرفته است:

بزرگتر یا مساوی صفر تعریف میشود .مجموعه روابط  91بدان
فصلنامه مهندسی حملونقل /سال دوازدهم /شماره اول (/)64پاییز 9911

961

شیدا روشنخواه ،سید احسان سید ابریشمی ،حسن جوانشیر

معناست که محل هر درخواست ( )POSRiمیتواند هر مقدار

 4-3روش حل مسئله

بزرگتر یا مساوی صفر و کوچکتر یا مساوی بزرگترین شماره

برای حل مسئله طراحی شده ،دو راه وجود دارد .روش حل دقیق

گره باشد .مجموعه روابط  99نشاندهنده آن است که شماره هر

و روش حل غیردقیق .در روش نخست ،با استفاده از شمارش

وسیله ( )Viبا یک عدد منحصر بفرد صحیح و بزرگتر یا مساوی

تمامی پاسخهای امکانپذیر مسئله و مقایسه تمامی این پاسخها با

صفر تعریف میشود .مجموعه روابط  96نشاندهنده آن است که

یکدیگر ،بهترین پاسخ مربوط به مسئله به دست میآید .تعداد کل

محل هر وسیله ( )POSViمیتواند هر مقدار بزرگتر یا مساوی

پاسخهای امکانپذیر در مسئله طراحی شده ،با استفاده از رابطه 19

صفر و کوچکتر یا مساوی بزرگترین شماره گره باشد .مجموعه

بدست میآید.

روابط  90نشاندهنده آن است که شماره هر بیمارستان ( )Hiبا یک

()19

!𝑅 × 𝑅)𝐾 × 𝐻(

عدد منحصر بفرد صحیح بزرگتر یا مساوی صفر تعریف میشود.

در رابطه باال R ،تعداد درخواست V،تعداد وسیله و  Hتعداد

مجموعه روابط  94گویای آن است که محل هر بیمارستان

بیمارستان است .برای مثال ،در صورتی که در صورت مسئله 6

( )POSHiمیتواند هر مقدار بزرگتر یا مساوی صفر و کوچکتر

درخواست 6 ،وسیله و  6بیمارستان وجود داشته باشد ،تعداد کل

یا مساوی بزرگترین شماره گره باشد .مجموعه روابط  92گویای

پاسخهای امکانپذیر مسئله برابر با  9,021,946خواهد بود .در

آن است که وسیله تخصیص یافته به هر درخواست ( )HRiمیتواند

روش حل دقیق اگرچه پاسخ بدست آمده ،دقیق است و کاربر

هر مقدار صحیح بزرگتر یا مساوی صفر و کوچکتر از بزرگترین

اطمینان دارد که این پاسخ ،بهترین نوع تخصیص وسیله نقلیه و

شماره بیمارستان باشد .مجموعه روابط  99گویای آن است که

بیمارستان به درخواستها است ،به دلیل تعداد باالی پاسخهای

بیمارستان تخصیص یافته به هر درخواست ( )VRiمیتواند هر

امکانپذیر و زمان باالی حل مسئله ،این روش نمیتواند برای حل

مقدار صحیح بزرگتر یا مساوی صفر و کوچکتر از بزرگترین

مسئله مسیریابی خودروهای امدادی مورد استفاده قرار گیرد.

شماره وسیله باشد .مجموعه روابط  91نشان میدهد که زمان سفر

الگوریتم حل ارائه شده در این پژوهش ،برای رسیدن به پاسخی

هر وسیله نقلیه ( )TViمیتواند هر مقدار بزرگتر یا مساوی صفر

است که تا جای ممکن به پاسخ بهینه نزدیک باشد و در عین حال،

باشد .مجموعه روابط  19 ،15و  11به ترتیب نشان میدهد که

زمان حل مسئله کاهش یابد تا با ماهیت مسئله مسیریابی آمبوالنس

فاصله زمانی هر درخواست از هروسیله ( ،)Trvفاصله زمانی هر

برای خدماترسانی به بیماران و درخواستهای اورژانسی

درخواست از هر بیمارستان ( )Trhو زمان اتمام پاسخگویی به هر

همخوانی داشته باشد .در ادامه روش حل پیشنهادی و زمان حل

درخواست ( )TRiمیتواند هر مقدار بزرگتر یا مساوی صفر باشد.

مسئله و مزایای استفاده از این روش حل به تشریح توضیح داده

حل مسئله نوعی روش  pickup & deliveryخواهد بود

شده است.

که در آن هر بیمار پس از ،pickupبا توجه به تابع هدف و

در این مطالعه رسیدن به یک روش حل ابتکاری ،ابتدا کوشش

محدودیتهای مسئله به مناسبترین بیمارستان فرستاده میشود

شد تعداد پاسخهای امکانپذیر کاهش یابد .برای این کار ،در گام

) .(deliveryدر بخش بعدی جزئیات روش حل مسئله شرح داده

نخست روش حل مسئله ،ترتیب پاسخگویی به درخواستها

شده است.

مشخص میگردد و تا انتهای حل ثابت میماند .به عبارت دیگر ،در
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گام نخست مشخص میگردد که مثال  6درخواست  c ،b ،aو  dبه

شرح زیر برای پاسخگویی به درخواستها مورد آزمون قرار گرفته

همین ترتیب پاسخ داده شوند .یعنی ابتدا وسیله و بیمارستان مناسب

است:

به درخواست  aتخصیص یابد ،سپس محل وسایل نقلیه

 .9ترتیب تصادفی :در این سناریو ،ترتیب پاسخگویی به

بهروزرسانی گردد ،سپس وسیله و بیمارستان به درخواست b

درخواستها به صورت تصادفی انتخاب میشود.

تخصیص یابد ،محل وسایل نقلیه بهروزرسانی گردد و این فرایند

 .1به ترتیب نزدیکترین وسیله :در این سناریو  ،درخواستها به

تا درخواست  dادامه یابد .با حذف ترتیبهای مختلف پاسخگویی

ترتیب صعودی فاصله از نزدیکترین وسیله پاسخ داده میشوند:

به درخواستها ،تعداد پاسخهای امکانپذیر کاهش مییابد و از

بدین معنا که ابتدا درخواستی که فاصلهاش از نزدیکترین وسیله به

رابطه  16بدست میآید.

خود ،کمتر از همه باشد ،پاسخ داده میشود.
𝑅)𝐾 × 𝐻(

()16

 .9به ترتیب نزدیکترین بیمارستان :در این سناریو  ،درخواستها به

در رابطه باال R ،تعداد درخواست V،تعداد وسیله و  Hتعداد

ترتیب صعودی فاصله از نزدیکترین بیمارستان پاسخ داده

بیمارستان است .بر اساس این رابطه ،برای مسئله با  6درخواست،

میشوند :بدین معنا که ابتدا درخواستی که فاصلهاش از نزدیکترین

 6وسیله و  6بیمارستان ،تعداد کل پاسخهای امکانپذیر مسئله برابر

بیمارستان به خود ،کمتر از همه باشد ،پاسخ داده میشود.

با  40,094خواهد بود .این موضوع تاثیر بسزایی در کاهش زمان

سه روش حل مسئله برمبنای هریک از این سه سناریو برای

پاسخگویی به مسئله دارد .ترتیبهای متفاوتی میتوان برای

حل مسئله طراحی شد .مراحل کلی روش حل مسئله برای مسئله

پاسخگویی به درخواستها در نظر گرفت .تفاوت در ترتیب

با دو درخواست به صورت زیر است:

پاسخگویی به درخواستها میتواند در پاسخ نهایی به دست
آمده موثر باشد .در پژوهش حاضر 9 ،سناریوی ترتیب متفاوت به
.9

دریافت ورودیهای مسئله شامل ماتریس شبکه (}( ){Networkتشکیل شده توسط مجموعه گرهها (} ){Nو مجموعه کمانها
(} ،)){Lمجموعه درخواستها (} ،){Rمجموعه وسایل نقلیه (} ){Vو مجموعه بیمارستانها (}.){H

.1

چیدن درخواستها به ترتیب مورد نظر در سناریو

.9

درخواست اول ()r = 0
 .9,9اختصاص بیمارستان اول ( )h = 0به درخواست.
.9,9,9

اختصاص وسیله اول ( )v = 0به درخواست.

.9,9,1

درخواست بعدی ()r = 1

 .9,9,1,9اختصاص بیمارستان اول ( )h = 0به درخواست
.9,9,1,9,9

اختصاص وسیله اول ( )v = 0به درخواست.

.9,9,1,9,9,9

درخواست اول ()r = 0
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.9,9,1,9,9,9,9

انتقال وسیله به محل درخواست ( )POSRiو انتقال آن به بیمارستان تخصیص داده
شده به همان درخواست ()POSHRi

.9,9,1,9,9,9,1

محاسبه زمان سفر وسیله برای انتقال از موقعیت فعلی خود ( )POSViبه موقعیت
درخواست ( )POSRiو انتقال از موقعیت درخواست به موقعیت بیمارستان تخصیص
یافته به درخواست ()POSHRi

.9,9,1,9,9,9,9

ذخیره زمان اتمام پاسخگویی به درخواست ()TRi

.9,9,1,9,9,9,6

ذخیره زمان سفر کل وسیله نقلیه ()TVi

.9,9,1,9,9,9,0

تغییر موقعیت وسیله نقلیه به موقعیت بیمارستانی که درخواست را به آن انتقال داده
است.

.9,9,1,9,9,9,4

درخواست بعدی

.9,9,1,9,9,1

تکرار مرحله  9,9,1,9,9,9تا پایان درخواستها

.9,9,1,9,9,9

)∑𝑉−1
محاسبه مجموع زمان سفر کل وسایل نقلیه ( 𝑖𝑣𝑇 𝑖=0

.9,9,1,9,9,6

یافتن درخواستی که زمان اتمام پاسخگویی به آن بیشتر از همه درخواستهاست (} 𝑖𝑣𝑇{)max

.9,9,1,9,9,0

محاسبه و ذخیره تابع هدف (مجموع مقادیر محاسبه شده در مراحل  9,9,1,9,9,9و )9,9,1,9,9,6

.9,9,1,9,9,4

وسیله بعدی

𝑖𝑣

.9,9,1,9,1

تکرار مرحله  9,9,1,9,9تا پایان وسایل نقلیه

.9,9,1,9,9

بیمارستان بعدی

 .9,9,1,1تکرار مرحله  9,9,1,9تا پایان بیمارستانها
 .9,9,1,9وسیله بعدی
.9,9,9

تکرار مرحله  9,9,1تا پایان وسیلهها

.9,9,6

بیمارستان بعدی

 .9,1تکرار مرحله  9,9تا پایان بیمارستانها
.6

یافتن کمترین مقدار تابع هدف ذخیره شده در مرحله 9,9,1,9,9,0

.0

معرفی حالتی از تخصیص بیمارستان و وسیله نقلیه به درخواستها که کمترین مقدار تابع هدف را داشته باشد.
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درمورد فرایند حل مسئله معرفی شده در باال ،باید به نکات زیر توجه

گره و  24کمان است و به عنوان شبکه متوسط مورد استفاده قرار گرفته
است.

نمود:
 این فرایند برای صورت مسئله با دو درخواست است .تعداد بیشتردرخواستها منجر به تعداد حلقههای بیشتر در فرایند میگردد.
 مرحله دوم فرایند باال شامل یک زیربرنامه است که طی آن درخواستهارا بر مبنای یکی از سه سناریوی موردنظر مرتب میکند.
 این فرایند یک فرایند شمارشی است که مقدار تابع هدف را برای تمامیپاسخهای امکانپذیر محاسبه و با یکدیگر مقایسه میکند .در نهایت حالتی
که مقدار تابع هدف آن از همه کمتر باشد را به عنوان پاسخ نهایی معرفی
میکند.

شکل  .4شبکه شهر سوفالز (شبکه متوسط) برای اجرای الگوریتم پیشنهادی

 5-3تولید مثال برای پیادهسازی روش حل

 6-3پیادهسازی روش حل

برای آزمودن سه سناریوی پیشنهادی ،الزم است مثالهایی بر روی شبکه

همانطور که در بند پیشین اشاره شد ،دو نوع شبکه کوچک و متوسط

تولید شود و الگوریتم بر روی مثالهای تولیدشده اجرا شود .برای این

برای پیادهسازی روش حل ابتکاری پیشنهادی ارائه شده است.

منظور ،یک شبکه کوچک شامل  2گره و  94کمان مورد استفاده قرار

مثالهای تولید شده بر روی شبکه کوچک به تعداد  1الی 1

گرفته است .شکل و زمان سفر کمانهای این شبکه به صورت کامال

درخواست 1 ،الی  6بیمارستان و  1الی  6وسیله نقلیه دارند .در کل 64

تصادفی تولید شده است .شکل  9نمونهای از شبکه کوچک تولید شده

نوع به جهت تعداد درخواست ،وسیله نقلیه و بیمارستان و از هر نوع9 ،

برای اجرای الگوریتم را نشان میدهد .در این شکل ،زمان سفر هر کمان

مثال به جهت محل قرارگیری درخواستها ،وسایل نقلیه و بیمارستانها

نشان داده شده است.

(مجموعا  999مثال) بر روی شبکه کوچک تولید شد .سه سناریوی
متفاوت ترتیب درخواستها برای تمامی مثالها اجرا شد و نتایج به
صورت نشان داده شده در جدول  1به دست آمد .مالحظه میگردد که
سناریوی دوم در میان سه سناریوی عملکرد بهتری داشته است.
جدول  .2مقایسه نتایج بدست آمده توسط سه سناریوی حل دقیق
مسئله در مثالهای شبکه کوچک

شکل  .3شبکه کوچک تولیدشده به طور تصادفی برای اجرای الگوریتم
پیشنهادی

عالوه بر آن ،شبکه شهر سوفالز به عنوان شبکه متوسط ،مطابق شکل
 6مورد استفاده قرار گرفت .شبکه شهر سوفالز در کشور آمریکا دارای 16
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تعداد

درصد

هر سه سناریو به پاسخ یکسان رسیدند

94

41/9

سناریوی  9به پاسخ بهتری رسید

1

4/0

سناریوی  1به پاسخ بهتری رسید

69

19/2

سناریوی  9به پاسخ بهتری رسید

1

9/0

کل

999

955

شیدا روشنخواه ،سید احسان سید ابریشمی ،حسن جوانشیر

برای شبکه متوسط ،مثالهایی تصادفی با  6الی  1درخواست 1 ،الی

برای بدست آوردن پاسخ مسیریابی خودروهای امدادی زمان مناسبی

 6بیمارستان و  1الی  6وسیله نقلیه تولید شد .در کل 20مثال شامل 10

نیست .یکی از روش های کاهش زمان حل مسئله ،حل غیردقیق مسئله

نوع (از نظر تعداد درخواست ،بیمارستان و وسیله نقلیه) و از هر نوع9 ،

است .در این روش ،ساز و کاری ابداع می شود که در زمان قابل قبول،

مثال (از نظر محل قرارگیری درخواست ،بیمارستان و وسیله نقلیه) تولید

پاسخی برای مسئله پیدا کند ک ه تا جای ممکن به پاسخ دقیق نزدیک

شد و روش حل مسئله برروی آن پیادهسازی شد .سه سناریوی متفاوت

باشد .این دسته از روش ها به صورت ابتکاری طراحی می شوند و

ترتیب درخواستها برای تمامی مثالها اجرا شد و نتایج به صورت نشان

هرچه زمان رسیدن به پاسخ کمتر و پاسخ به دست آمده به پاسخ نهایی

داده شده در جدول  9به دست آمد .مالحظه میگردد که سناریوی دوم

نزدیکتر باشد ،روش مناسب تر شناخته می شود.
با توجه به نتایج بدست آمده در گام پیشین مبنی بر پاسخهای بهتر

در میان سه سناریوی عملکرد بهتری داشته است.
جدول  .3مقایسه نتایج بدست آمده توسط سه سناریوی جل دقیق

سناریوی دوم ،روش ابتکاری حل مسئله بر مبنای این سناریو ارائه

مسئله در مثالهای شبکه متوسط

میشود .شکل  0و شکل  4روندنمای روش ابتکاری ارائه شده را نشان

تعداد

درصد

هر سه سناریو به پاسخ یکسان رسیدند

11

19/9

سناریوی  9به پاسخ بهتری رسید

0

4/2

سناریوی  1به پاسخ بهتری رسید

01

41/9

توجه به شرایط خاص مسئله طراحی شده در همین پژوهش ارائه شده

سناریوی  9به پاسخ بهتری رسید

1

1/2

است و یک روش ابتکاری برای حل مسئله ان-پی سخت تعریف شده

کل

20

955

در باال است.

فرایند معرفی شده در باال پاسخ دقیق مسئله را بدست می آورد.
یافتن این پاسخ دقیق به علت تعداد باالی پاسخ های امکان پذی ر نیازمند
زمان زیادی است .این فرایند با استفاده از زبان برنامه نویسی جاوا در
محیط نرم افزاری  NetBeans IDE 8. 2کد نویسی شد و با استفاده
از رایانه شخصی  corei7با  ram 6و سیستم عامل windows 7-
 64gو نسخه 9,5.جاوا برای مثال های تولید شده اجرا شد.
زمان مورد نیاز برای بدست آمدن پاسخ دقیق برای مثالهای شبکه
کوچک توسط هر یک از سه سناریوی حل دقیق پیشنهادی  1الی 995
ثانیه و برای مثالهای شبکه متوسط  69الی  9225ثانیه است .با بیشتر
شدن تعداد پاسخهای امکانپذیر مسئله به دلیل افزایش تعداد
درخواستها ،وسایل نقلیه یا بیمارستانها ،زمان حل مسئله نیز بیشتر
میگردد .بدیهی است که زمان  995ثانیه ( 99دقیقه و  95ثانیه) برای
شبکه کوچک و  9225ثانیه ( 11دقیقه و  95ثانیه) برای شبکه متوسط،

میدهند .هدف اصلی الگوریتم ابتکاری ارائه شده آن است که بتوان در
کوتاهترین زمان به بهترین پاسخ ممکن دست یافت .این الگوریتم حل با

الگوریتم کار خود را با دریافت ورودیهای مسئله ،یعنی ماتریس
شبکه و مجموعه درخوستها ،وسایل نقلیه و بیمارستانها آغاز میکند.
در گام بعدی ،الگوریتم فاصله درخواستها از وسایل نقلیه را محاسبه
میکند تا نزدیکترین وسیله به هر درخواست را پیدا کند .درخواستها
به ترتیب صعودی فاصله از نزدیکترین وسیله مرتب میشوند تا توسط
الگوریتم بررسی شوند.
در گام بعدی ،به هر درخواست نزدیکترین بیمارستان موجود
تخصیص داده میشود .سپس الگوریتم از درخواست نخست ،یعنی
درخواست شماره صفر شروع میکند .نزدیکترین وسیله به این
درخواست را برای پاسخگویی به آن تعیین میکند و محاسبه میکند که
در صورتی که این وسیله به سمت درخواست اعزام شود و آن را به
بیمارستان مربوط انتقال دهد ،چقدر زمان صرف خواهد شد .واضح است
که پس از پاسخگویی به درخواست ،وسیله دیگر در محل اولیه خود
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نیست و حاال در محل بیمارستان مربوط به درخواستی است که پاسخ

A

زمان رسیدن وسیله به درخواست را
محاسبه و ذخیره کن ) (TR i V Ri

داده .بنابراین محل یکی از وسایل نقلیه و شرایط مسئله تغییر کرده است.

زمان رسیدن درخواست به بیمارستان
را محاسبه و ذخیره کن ) (TR i H R

الگوریتم پس از پاسخگویی به هر درخواست ،شرایط مسئله را بر این پایه

i

بروزرسانی میکند .در این گام الگوریتم به سراغ درخواست بعدی

زمان سفر وسیله  VRiرا محاسبه کن )زمان رسیدن وسیله  VRiبه درخواست  + Riزمان رسیدن درخواست  Riبه بیمارستان (HRi
این زمان را به عنوان زمان اتمام پاسخگویی به درخواست  Riذخیره کن )(TRi

میرود .از میان تمامی وسایل نقلیه ،وسیلهای را که زودتر از همه به این

مقدار محاسبه شده را به زمان سفر کل
وسیله  VRiاضافه کن ) (TV R
i

درخواست میرسد را پیدا میکند و به آن درخواست تخصیص میدهد.

محل استقرار وسیله  VRiرا به
بیمارستان  HRiتغییر بده.

این فرایند انقدر تکرار میشود که تمامی درخواستها پاسخ داده شوند.

i=i+1

درنهایت ،مشخص میگردد که چه وسیلهای ،کدام درخواست را به کدام

جدول پاسخ اولیه
را چا کن.

بیمارستان انتقال میدهد و ترتیب پاسخگویی به درخواستها به چه

زمان کل سفر تمامی وسایل
نقلیه را با هم جمع کن )(ΣTVi

صورت است .الگوریتم زمان سفر کل تمام وسایل نقلیه و همچنین بیشینه

بله

آیا  i>Rاست؟
خیر

فاصله تمامی وسایل نقلیه از درخواست  Riرا با توجه به موقعیت
کنونی وسایل نقلیه محاسبه کن(TR i V R ) .
i

بیشترین زمان سفر وسایل
نقلیه را پیدا کن )(Max TVi

زمان سفر وسایل نقلیه (زمانی که آخرین درخواست به بیمارستان

فاصله هر وسیله از درخواست  Riرا با زمان سفر کل همان وسیله
جمع کن ) (TV R = TVR + TR i V R
i

مقدار تابع هدف را
محاسبه و دخیره کن

میرسد) را محاسبه میکند.

i

i

وسیله ای که کمترین زمان سفر کل برای آن بدست
آمده است را به درخواست  Riتخصیص بده )(VRi

پایان

شکل  .6ادامه الگوریتم پیشنهادی حل مسئله

 .4اعتبار سنجی پاسخ بدست آمده توسط الگوریتم
پیشنهادی و یافتهها
برای درک عملکرد الگوریتم حل مسئله پیشنهادی ،پاسخهای بدست آمده
برای تمامی  999مثال شبکه کوچک و  20مثال شبکه متوسط ،با پاسخ
دقیق بدست آمده توسط الگوریتم حل دقیق مقایسه گشت.
نکته جالب توجه درمورد الگوریتم پیشنهادی آن است که زمان اجرای
آن برای مثالهای تولید شده همواره کمتر از  0ثانیه است .این در حالی
است که برای اجرای الگوریتم حل دقیق بسته به تعداد درخواستها،
آمبوالنسها و بیمارستانها  1الی  995ثانیه برای شبکه کوچک و  69الی
 9225ثانیه برای شبکه متوسط زمان نیاز است.
اختالف میان پاسخ بدست آمده توسط الگوریتم و پاسخ دقیق در 999
مثال تولید شده بر روی شبکه کوچک در شکل  2نشان داده شده است.

شکل  .5الگوریتم پیشنهادی حل مسئله

همانطور که مشاهده میشود ،در  99درصد موارد اختالف میان پاسخ
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الگوریتم و پاسخ دقیق مسئله کمتر از  95درصد است .همچنین مالحظه

 .5تحلیل حساسیت

میگردد که تنها در  4درصد موارد اختالف میان پاسخ الگوریتم و پاسخ

تحلیل حساسیت به معنای بررسی تاثیر تغییرات یکی از پارامترهای

دقیق بیش از  95درصد است.

ورودی مسئله بر خروجی آن است .مسئله طراحی شده در این پژوهش،

اختالف میان پاسخ الگوریتم پیشنهادی و پاسخ دقیق
6
4
95- 5

شامل سه پارامتر ورودی درخواست ،وسیله و بیمارستان است.
درخواستها در واقع نقش تقاضا و وسیلهها و بیمارستانها نقش عرضه
را ایفا میکنند.

15-95

در این بخش تاثیر اضافه شدن یک واحد عرضه ،یعنی اضافه شدن

95-15

یک بیمارستان یا یک وسیله و همچنین تاثیر اضافه شدن یک واحد تقاضا

95

یعنی اضافه شدن یک درخواست بر مقدار تابع هدف بیان میگردد .برای
81

شکل  .7فراوانی اختالف میان پاسخ الگوریتم و پاسخ دقیق مثالهای
تولیدشده بر روی شبکه کوچک در بازههای مختلف

انجام تحلیل حساسیت ،از مثالهای تولید شده و حل شده در همین
پژوهش استفاده شد .برای هریک از این مثالها ،الگوریتم تحلیل
حساسیت اجرا شد و نتایج ذخیره گشت.
نحوه عملکرد الگوریتم تحلیل حساسیت بدین صورت است که

اختالف میان پاسخ بدست آمده توسط الگوریتم و پاسخ دقیق در 20
مثال تولید شده بر روی شبکه متوسط در شکل  9نشان داده شده است.
همانطور که مشاهده میشود ،در  00درصد موارد اختالف میان پاسخ
الگوریتم و پاسخ دقیق مسئله کمتر از  95درصد است .همچنین مالحظه
میگردد که تنها در  99درصد موارد اختالف میان پاسخ الگوریتم و پاسخ

اطالعات مثال شامل محل درخواستها ،بیمارستانها و وسیلهها را
دریافت میکند و مقدار تابع هدف را برای آن محاسبه مینماید .این مقدار،
مقدار پایه تابع هدف است .سپس به نوبت یک وسیله ،یک بیمارستان یا
یک وسیله به آن اضافه مینماید و میزان تغییرات تابع هدف نسبت به
حالت پایه را محاسبه و گزارش میکند.

دقیق بیش از  95درصد است.

از آنجایی که محل اضافه شدن درخواست ،بیمارستان یا وسیله بر
مقدار تابع هدف تاثیر میگذارد ،الگوریتم پارامتر اضافه شده را در یکایک
گرههای شبکه قرار میدهد و اختالف تابع هدف با حالت پایه را گزارش
میکند .بنابراین میزان تغییرات تابع هدف دارای یک بازه خواهد بود که
کف و سقف این بازه در نمودارهای شکلهای  95 ،1و  99نشان داده
شده است.
نمودار شکل  1نشاندهنده تاثیر اضافه شدن یک درخواست بر مقدار
تابع هدف است .مالحظه میگردد که بسته به محل اضافه شدن درخواست

شکل  .8فراوانی اختالف میان پاسخ الگوریتم و پاسخ دقیق مثالهای
تولیدشده بر روی شبکه متوسط در بازههای مختلف

برروی شبکه ،در افزایش تعداد درخواستها از  9به  ،6مقدار پاسخ بدست
آمده توسط الگوریتم حل مسئله میتواند تا  92برابر افزایش یابد .در حالی
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که در مثالهای دارای  9درخواست ،افزودن یک درخواست ،مقدار پاسخ

آمده توسط الگوریتم حل مسئله میتواند تا  9/22برابر کاهش یابد .در

را حداکثر  9/91برابر افزایش داده است.

حالی که در صورت اضافه شدن همان یک بیمارستان در محلی نامناسب،
مقدار پاسخ مسئله میتواند حتی تا  9/9برابر افزایش یابد .همچنین افزایش
تعداد بیمارستانها از  1به  ،9در صورتی که محل بیمارستان به درستی
انتحاب نشود ،میتواند بر مقدار پاسخ بدست آمده بیتاثیر باشد.

شکل  .تاثیر افزایش یک درخواست به صورت مسئله در پاسخ بدست
آمده توسط لگوریتم

نمودار شکل  95نشاندهنده تاثیر اضافه شدن یک وسیله بر مقدار تابع

شکل  .11تاثیر افزایش یک بیمارستان به صورت مسئله در پاسخ بدست

هدف است .مالحظه میگردد که بسته به محل اضافه شدن وسیله برروی

آمده توسط لگوریتم

شبکه ،در افزایش تعداد وسیلهها از  1به  9یا از  9به  ،6مقدار پاسخ بدست

مهمترین نتیجه مدیریتی به دست آمده از تحلیل حساسیت مثالهای حل

آمده توسط الگوریتم حل مسئله میتواند تا  1برابر کاهش یابد .در حالی

شده در این پژوهش آن است که افزایش عرضه لزوما باعث بهتر شدن

که در صورت اضافه شدن همان یک وسیله در محلی نامناسب ،مقدار

شرایط و کاهش مقدار تابع هدف نمیشود و انتخاب محل استقرار

پاسخ مسئله میتواند حتی تا  9/0برابر افزایش یابد.

بیمارستان یا وسیله در شبکه میتواند موجب افزایش یا کاهش مقدار تابع
هدف شود.

 .6نتیجهگیری
هدف از این پژوهش تخصیص وسایل نقلیه امدادی و بیمارستان به
درخواستهای همزمان با کمینه سازی کل زمان پاسخگویی به
درخواستها باضافه زمان اتمام پاسخگویی به آخرین درخواست بر روی
شبکههای کوچک است .در واقع با در نظر گرفتن این دو جمله در تابع
هدف ،مساله به دنبال کمینه کردن هزینه کل سفر و بیشینه کردن سرعت
شکل  .11تاثیر افزایش یک وسیله به صورت مسئله در پاسخ بدست آمده

اتمام پاسخگویی به درخواستها است .برای این منظور ابتدا صورت

توسط لگوریتم

مسئله شامل پارامترها ،متغیرهای تصمیم ،محدودیتها و تابع هدف

نمودار شکل  99نشاندهنده تاثیر اضافه شدن یک بیمارستان بر مقدار تابع

طراحی شد.

هدف است .مالحظه میگردد که بسته به محل اضافه شدن بیمارستان

پس از طراحی صورت مسئله ،فرایند چگونگی حل مسئله ارائه شد .روش

برروی شبکه ،در افزایش تعداد بیمارستانها از  9به  ،6مقدار پاسخ بدست

پیشنهادی برای حل مساله روشی ابتکاری است که در دو گروه مثال شامل
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گروه مثالهای شبکه کوچک و گروه مثالهای شبکه متوسط به کار گرفته

 .9اختالف میان پاسخ تولید شده توسط الگوریتم پیشنهادی و پاسخ

شد.

دقیق مسئله در بیش از  95درصد مثالهای شبکه کوچک ،کمتر از

گروه مثالهای شبکه کوچک شامل  999مثال بر روی شبکه با  2گره و
 94کمان 1 ،الی  1درخواست 1 ،الی  6بیمارستان و  1الی  6وسیله نقلیه
است.
گروه مثالهای شبکه متوسط شامل  20مثال بر روی شبکه با  16گره و
 24کمان 6 ،الی  1درخواست 1 ،الی  6بیمارستان و  1الی  6وسیله نقلیه
است.
تمامی  199مثال تولید شده بر روی شبکه کوچک و متوسط با استفاده
از روش حل پیشنهادی حل شدند.
از آنجایی که روش حل پیشنهادی یک روش ابتکاری است که هدف آن
این است که در زمان کوتاه تا جای ممکن به پاسخ بهینه نزدیک شود،
پاسخ بدست آمده توسط این روش حل لزوما پاسخ بهینه واقعی مسئله
نیست .بنابراین یک الگوریتم حل دقیق نیز برای به دست آوردن پاسخ
بهینه واقعی مسئله نوشته شد که در آن محدودیتی برای زمان حل وجود
ندارد و تمامی پاسخهای امکانپذیر مسئله بررسی میشوند و پاسخ بهینه
به دست میآید .تمامی  199مثال عالوه بر روش حل پیشنهادی با استفاده
از الگوریتم حل دقیق نیز حل شدند.
برای اعتبارسنجی روش حل پیشنهادی ،پاسخ بدست آمده با استفاده از
الگوریتم حل پیشنهادی در مثالها با پاسخ دقیق مسئله مقایسه گشت.
همچنین الگوریتم حل مسئله برروی تمامی  199مثال تحلیل حساسیت
شد .بدین معنا که با استفاده از الگوریتم تحلیل حساسیت ،تعداد
درخواستها ،وسیلهها یا بیمارستانها به صورت جداگانه و بر روی هر
مثال یک واحد افزایش یافت .این درخواست ،بیمارستان یا وسیله اضافه
شده به نوبت بر روی هریک از گرههای شبکه قرار گرفت و مسئله دوباره
حل شد .تاثیر افزایش یک واحد تقاضا (درخواست) و یک واحد عرض
(بیمارستان یا وسیله) بر پاسخ نهایی مسئله تحلیل شد.
در نهایت ،نتایج زیر در پژوهش حاضر بدست آمد:

95درصد است.
 .2اختالف میان پاسخ تولید شده توسط الگوریتم پیشنهادی و پاسخ
دقیق مسئله در بیش از  00درصد مثالهای شبکه متوسط ،کمتر از
95درصد است.
 .3اختالف میان پاسخ تولید شده توسط الگوریتم پیشنهادی و پاسخ
دقیق مسئله در بیش از  16درصد مثالهای شبکه کوچک کمتر از 95
درصد است.
 .4اختالف میان پاسخ تولید شده توسط الگوریتم پیشنهادی و پاسخ
دقیق مسئله در بیش از  91درصد مثالهای شبکه متوسط کمتر از 95
درصد است.
 .5زمان اجرای الگوریتم پیشنهادی در مثالهای تولید شده همواره کمتر
از  0ثانیه بوده است .درحالی که برای حل دقیق این مثالها بسته به ابعاد
مسئله برای شبکههای کوچک تا  995ثانیه و برای شبکههای متوسط تا
 9225زمان نیاز است .در مسیریابی خودروهای امدادرسان ،به دلیل
اضطراری بودن شرایط ،پایین بودن زمان حل مسئله موضوع بسیار مهمی
است.
 .6افزایش عرضه (افزایش تعداد بیمارستانها یا وسیلهها) لزوما باعث
کاهش زمان پاسخگویی به درخواستها نمیشود و محل نامناسب اضافه
شدن بیمارستان یا وسیله بر روی شبکه میتواند حتی موجب افزایش
پاسخ نهایی گردد.
در خصوص پیشبرد اهداف موردنظر این پژوهش می تون در مطالعات
آینده به موارد زیر پرداخت:
 .9طراحی و حل مسئله مشابه برای شبکههای متوسط و بزرگ
 .1ارائه الگوریتم حل پیشرفتهتر برای نزدیکتر شدن به پاسخ بهینه در
مدت زمان کمتر
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 ارائه مدل مسیریابی وسایل نقلیه امدادی در شبکههای کوچک و متوسط: مقاله پژوهشی
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dial-a-ride problem: models and algorithms ”,
Annals of Operations Research, Vol. 153, No.
1, pp. 29-46

 اعمال محدودیت برای زمان سفر کل وسایل نقلیه برای پاسخگویی.9
سریعتر به درخواستها
 در نظر گرفتن محدودیت پذیرش بیمار در بیمارستانها.6
 در نظر گرفتن ماهیت پویای درخواستهای ثبت شده و اضافه شدن.0

- Cimen, M. and Soysal, M. (2017) “Timedependent green vehicle routing p roblem with
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مقاله پژوهشی  :ارائه مدل مسیریابی وسایل نقلیه امدادی در شبکههای کوچک و متوسط

شیدا روشنخواه ،درجه کارشناسی در رشته مهندسی عمران را در سال  9915از دانشگاه بین المللی
امام خمینی

(ره)

قزوین و درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران -مهندسی برنامه ریزی

حمل و نقل را در سال  9914از دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات اخذ نمود .زمینه
پژوهشی مورد عالقه ایشان مطالعات شبکه است.

سید احسان سید ابریشمی ،درجه کارشناسی در رشته مهندسی عمران را در سال  9991از دانشگاه
صنعتی شریف و درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران -مهندسی برنامه ریزی حمل و
نقل را در سال  9996از همان دانشگاه اخذ نمود .در سال  9991موفق به کسب درجه دکتری در
رشته مهندسی عمران -مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل از دانشگاه صنعتی شریف گردید .زمینههای
پژوهشی مورد عالقه ایشان ،ارزیابی پروژه های حمل و نقل ،مطالعات شبکه و مدلسازی تقاضا
است و در حال حاضر عضو هیات علمی در دانشگاه تربیت مدرس است.
حسن جوانشیر ،درجه کارشناسی در رشته مهندسی صنایع -تولید صنعتی را در سال  9944و درجه
کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع -مهندسی صنایع را در سال  9925اخذ نمود .در سال
 9996موفق به کسب درجه دکتری در رشته مهندسی صنایع -مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی
شریف گردید .ایشان در حال حاضر عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران جنوب،
دانشکده مهندسی صنایع است .زمینه های پژوهشی مورد عالقه وی ،الگوریتمهای فرا ابتکاری و
کاربرد آنها ،برنامهریزی حمل و نقل و کاربردهای آن و تحقیق در عملیات است.
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