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سازیاستوارمکانیابیتسهیالت-طراحیشبکۀپایادرشرایطعدم

بهینه

قطعیتودرمحیطرقابتی
یحییزارعمهرجردی،*1مجیدحیدریمیبدی
 .1استاد گروه مهندسی صنایع ،دانشگاه یزد
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،دانشگاه یزد
2

(تاریخ دریافت ،95/06/20 :تاریخ دریافت روایت اصالحشده ،96/01/11 :تاریخ تصویب)96/02/26 :

چکیده
در این مقاله ،مدل برنامهریزی خطی عدد صحیح مختلط دو تابع هدفه برای مسئلۀ مکانیابی تسهیالت  -رراحی شبکه در محیط رقابتی و در
شرایط عدم قطعیت ارائه میشود .توابع هدف در این مدل ،شامل کمینهکردن هزینهها و بیشینهکردن جذابیت تسهیل بترای مشتتریان استت.
بهدلیل غیرقطعیبودن پارامترهای تقاضای مشتریان و هزینۀ حملونقل ،برای حل مدل ،از روش بهینهسازی استوار مبتنیبتر ستناریو استتفاده
شد .همچنین برای محیط رقابتی ،از تابع جذابیت بهره گرفته شد .برای نشاندادن کاربرد مدل ریاضی ارائهشده ،مطالعتهای متوردی در زمینتۀ
استقرار دستگاه جدید سیتیاسکن در استان یزد انجام گرفت .مطابق نتایج ،سه دستگاه سیتیاسکن باید در شهرهای میبد ،یزد و صدو واقع
شوند .در ادامه ،تحلیل حساسیت روی پارامترهای کلیدی مدل انجام شد .همچنین برای کم به تصمیمگیرنده در تعیین وزن پارامتر مستئله،
معاوضهای بین استواری مدل و استواری جواب صورت گرفت.

واژههایکلیدی :بهینه سازی استوار ،تسهیالت رقابتی ،قابلیت ارمینان ،محیط عدم قطعیتت ،مکتانیتابی تستهیل
رراحی شبکه.

مقدمه
رراحی سیستمهای استوار و با قابلیت ارمینان بتاال ،متورد
توجه بسیاری از جوامتع علمتی واقتع شتده استت .یکتی از
حوزههایی که میتتوان در ایتن زمینته بته آن اشتاره کترد،
مکان یتابی تستهیالت استت .از ستوی دیگتر ،درنظرگترفتن
همزمان مسئلۀ مکانیابی تسهیالت و مسئلۀ رراحی شتبکه
( )1FLNDPبتته رویکتتردی بس تیار مهتتم و کتتاربردی منجتتر
میشود که میتوان از آن برای مکانیابی تسهیالت عمتومی
و خصوصی استفاده کرد.
موضوع مهم دیگری که بایتد متدنظر داشتت ،بتاالبردن
قابلیت ارمینان تسهیالت است .امتروزه بتهدلیتل بعضتی از
عوامل ربیعی ،فنی یا حوادث اجتماعی ،این امکتان وجتود
دارد که تسهیالت از سرویادهتی ختارش شتوند؛ بنتابراین،
الزم است تدابیری اندیشیده شود تا در صورت بروز اینگونه
حوادث ،تا حد امکان فرایند سرویا دهی به مشتری ،بدون
مشکل اجرا شود.
* نویسندۀ مسئول:

تلفن ،03531232424 :فکا03538210699 :

در جایابی و تخصیص برای صنایع و خدمات نوظهتور و
همچنین برقراری ایستگاه های امتدادی ،داده هتای تتاریخی
موجود نیستند .در صتورت وجتود نیتز گتاهی ایتن دادههتا
بهدلیل پیروینکردن از روند قبلی خود قابلاستناد نیستتند.
با توجه به موارد ذکرشده نمتیتتوان توزیتع مناستبی بترای
پارامترهای مسئله درنظر گرفت و آنها را بهدرستی تخمین
زد .درنتیجه ،استفاده از رویکردهای برخورد با عدم قطعیتت
مانند برنامهریزی تصادفی و ریس  ،توجیتهپتذیر نیستت .از
اینرو ،یکی از راهکارهای مقابله با عدم قطعیت ،استتفاده از
روش بهینه سازی استوار است ،زیرا این روش به جوابهایی
میانجامد که حساسیت کمتری به تغییر در دادهها دارند.

مروریبرادبیاتموضوعوهدفپژوهش
درنظرگرفتن همزمان مکانیتابی تستهیل و رراحتی شتبکه
(نسبت به حالتی که این دو به صورت جداگانه درنظر گرفته
شتتوند) ،رویکتتردی ایجتتاد متتیکنتتد کتته بتتا شتترایط واقعتتی
Email: yzare@yazd.ac.ir
DOI: 10.22059/jieng.2017.212469.1175
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سازگارتر است .داسکین و همکاران ( )1993برای اولین بتار
مدل اولیۀ مستئلۀ مکتانیتابی تستهیل -رراحتی شتبکه را
معرفی کردند .آنها بعضی از نتایج اولیه را ارائته دادنتد کته
اثر موضوع رراحی شبکه را در مدل سازی مسئلۀ مکان یابی
تسهیالت نشان میداد [ .]1جبتلعتاملی و مرتضتایی ،یت
مدل ریاضی مختلط عدد صحیح دوهدفه را به گونهای ارائته
کردند که در آن ،ظرفیت هری از راههای ارتباری ،محدود
و معین باشد .هدف آنهتا بتهدستتآوردن حتداکثر مقتدار
تقاضاهایی است کته متیتتوان بتهوستیلۀ راههتای محتدود
برآورده کرد [ .]2درزنر و وسیلووسکی ،یت مستئلۀ جدیتد
رراحی شبکه را با مسیرهای بالقوه ارائه دادنتد کته هتر راه
بالقوه ،در صورت نیاز با ی هزینۀ مشخص ساخته میشود
و هر راه ارتباری میتواند ی ررفه یا دوررفه باشتد .آنهتا
درنهایت ،مدل را بهوستیلۀ الگتوریتمهتای فراابتکتاری حتل
کردند [ .]3رحمانیانی و قادری بتا درنظرگترفتن هتمزمتان
مکانیابی تسهیالت و شبکههای حملونقتل مترتبط بتا آن،
مدل عدد صحیح مختلط را ایجاد کردند تا هزینههتای کتل
عملیاتی و حملونقل را کمینه کنند .آنها فرض کردند کته
چندین نوع شتبکۀ حمتلونقتل وجتود دارد کته ظرفیتت و
هزینههتای ایجتاد آنهتا متفتاوت استت [ .]4رحمانیتانی و
قادری ،بعضتی از روشهتای فراابتکتاری ستاده و کارآمتد را
براساس جستوجوی متغیر همسایگی ،بترای حتل مستئلۀ
مکانیابی تستهیالت -رراحتی شتبکه بتا ظرفیتت محتدود
( )2 CFLNDPارائتته دادنتتد [ .]5همچنتتین شیشتتهبتتری
مکان یتابی تستهیالت -رراحتی شتبکه را بتا درنظرگترفتن
قابلیت ارمینان معرفی کرد .در این مقاله ،بترای تستهیالت
اولیه ،تسهیالت پشتیبان مدنظر قرار گرفتت تتا در صتورت
بروز خرابی در تسهیالت ،مشتریان برای دریافت خدمت بته
تسهیالت پشتیبان مراجعه کنند .همچنین حتداکثر هزینتۀ
مجاز شکست برای سیستم درنظر گرفته شد؛ بتهرتوریکته
هزینههای شکست نباید از این مقدار تجاوز کند [ .]6بدین-
ترتیب ،در مطالعات پیشین ،مکانیابی تسهیالت رقتابتی در
این زمینه بررسی نشده است.
بخش دیگر ادبیات پتژوهش درمتورد پایتایی تستهیالت
است که در این زمینه میتوان به موارد زیر اشاره کرد .لتیم
و همکاران ی روش تقریبی پیوستتۀ پایتا را بترای مستائل
مکان یابی تسهیالت با تتراکم مشتتری یکنواختت پیشتنهاد

نشریه تخصصی مهندسی صنایع ،دوره  ،51شماره  ،3پاییز 1396

کردند .برای سادهترشدن کار ،فرض شتده استت کته شتکل
خاصی از تسهیل وجود دارد که ضد شکست است .مشتریان
همواره بعد از شکست تسهیل ،به نزدی ترین تستهیل ضتد
شکست دوبتاره تخصتیص داده متیشتوند [ .]7جبتارزاده و
همکاران ،مسئلۀ رراحی زنجیرۀ تأمین را مطالعه کردند که
در آن ،مراکز توزیع ممکن است به صورت جزئی یا کلتی بتا
اختالل روبهرو شوند .مستئله بتهصتورت  3 MINLPفرمولته
شتتده استتت کتته مجمتتوع ستتود سیستتتم را هنگتتامیکتته
سناریوهای مختل اختتالل در تستهیالت اتفتا متیافتتد،
حداکثر می کند [ .]8مسئلۀ مکانیابی تستهیالت -رراحتی
شتتبکۀ پایتتا ،بتتا درنظرگتترفتن اختتتالل در تستتهیالت در
پژوهش های شیشه بری و جبل عاملی و همچنین شیشهبری
و همکاران ارائه شد .آنها ی مدل  MINLPرا برای مسئله
ایجاد کردند [ .]10 ،9سلطانیصبح و همکاران ،بته افتزایش
کارایی زیرستاختهتای حمتلونقتل بهبودپتذیر ماننتد پتل
پرداختند و به ضرورت بازیتابی هرچته ستریعتتر آن اشتاره
کردند .آنها برای این کار ،برای هر مجموعه پل ،ی مرکتز
بازیابی پایا درنظتر گرفتنتد کته متیبایستت از ایتن مرکتز،
به وسیلۀ مسیر ارتباری کته بیشتترین قابلیتت ارمینتان را
دارد ،به پل آسیبدیده برسند .بترای درنظرگترفتن قابلیتت
ارمینان در مراکز بازیابی ،از تستهیالت پشتتیبان استتفاده
شد .همچنین قابلیت ارمینان هر زیرمستیر تعیتین شتد و
سپا مسیری بهعنتوان مستیر ارتبتاری بتین پتل و مرکتز
بازیابی انتخاب شد که بیشترین قابلیت ارمینتان را داشتته
باشد .هدف ،تعیین مکان مراکتز بازیتابی و مستیر ارتبتاری
است؛ بهروریکه هزینههای عملیاتی و هزینههای انتظتاری
شکستتت را کمینتته کننتتد [ .]11مطالعتتۀ پتتژوهشهتتای
انجامشده در زمینۀ پایایی تسهیالت نشتان متیدهتد بترای
درنظرگتترفتن قابلیتتت ارمینتتان در سیستتتم ،از روشهتتای
تسهیالت پشتیبان و واردکردن احتمال خرابی تسهیالت در
مدل استفاده شده است.
در قستتمت ستتوم متترور ادبیتتات ،بتته موضتتوع استتتوار
میپردازیم .وینچنتزو و همکتاران یت متدل خطتی عتدد
صحیح مختلط را برای مسئلۀ استوار در مکانیابی تسهیالت
با ظرفیت محتدود بترای فتائقشتدن بتر عتدم قطعیتت در
برنامه ریزی ارائته کردنتد .هتدف آن هتا بتهحتداقلرستاندن
میانگین پشیمانی نسبی در میتان ستناریوها رتی چنتدین
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دوره بتتود [ .]12یتتوآن و همکتتاران ،متتدلهتتای استتتوار
دومرحلهای را برای رراحی شبکههای مکانیابی تستهیالت
 -pمیانۀ پایا که در معرض اختتالل هستتند ،ارائته کردنتد.
آنها ویژگیهای ساختاری مدلها را تحلیل و از روش تولید
ستون -محدودیت با راهبردهای بهبود سفارشی بترای حتل
مدل ها استفاده کردند [ .]13مسئلۀ مکتان یتابی تستهیالت
تصادفی 4توسط گولپینار و همکتاران ارائته شتد کته در آن
تسهیالت چندکاره وجود دارد که به مشتریانی که ی نتوع
محصول را نیاز دارند ،سرویا می دهد .در مسئله ،احتمتال
کمبود موجودی به صورت یت محتدودیت احتمتالی آورده
شد .آن ها از روش استوار نرم 5بترای مکتان یتابی تستهیالت
استفاده کردند تا ریس ناشی از خطاهای برآورد در توزیتع
احتمالی تقاضتاها در مراکتز تقاضتا کتاهش یابتد [ .]14در
پژوهش شیشتهبتری و یوستفی ،متدل برنامتهریتزی خطتی
مختلط عدد صحیح برای مسئلۀ رراحی پایا و استوار شبکۀ
مکانیابی مراکز خدمات دارویی ارائه شد .آنها عدم قطعیت
پارامترهتتتا ،اختتتتالل تستتتهیالت و محتتتدودیت بودجتتتۀ
سرمایهگذاری را بهصورت هتمزمتان در متدل ختود درنظتر
گرفتند [ .]15مطالعتۀ ایتن بختش ادبیتات موضتوع نشتان
میدهد که پژوهشگران برای مقاله با عدم قطعیتت دادههتا،
بیشتتتر از روشهتتای برنامتتهریتتزی تصتتادفی و احتمتتالی و
همچنتتین روش کمینتتهکتتردن پشتتیمانی مراجعتته استتتفاده
کردهاند و کمتر از روشهای استوار بهره گرفتهاند.
قستتمت چهتتارم متترور ادبیتتات ،بتته تستتهیالت رقتتابتی
اختصاص دارد .وان و اویان  ،یت روش تقریبتی پیوستته
برای رراحی تسهیالت خدماتی رقتابتی در شترایط ریست
اختالل در تسهیل ارائه دادند .آنها سهم تقاضای مشتری را
وابسته به عملکرد تسهیالت و حضور رقبای نزدیت درنظتر
گرفتند؛ به روری کته مشتتریان بته رتور معمتول بتهدنبتال
نزدی ترین مرکز برای دریافت سرویا هستند .آنها متدل
رقابتی استکلبرگ رهبر -پیرو را برای بهدستتآوردن مکتان
بهینۀ تسهیالت معرفی کردند [ .]16زرینپور و ستی برقتی
با استفاده از مدل تعامل فضایی ،ی مدل مکانیابی رقابتی
پیشنهاد کردند که در آن ،شرکت واردشونده بتهدنبتال بته-
دستآوردن ستهم مشخصتی از بتازار استت؛ بتهرتوریکته
هزینه های ثابت استتقرار تجهیتزات ،هزینتۀ ستفر و هزینتۀ
انتظار مشتریان در سیستم کمینه شود .آنها در مدل ختود
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فرض کردند که خدمتدهندههتا ظرفیتت محتدودی بترای
خدمتدهی به مشتریان دارنتد .آنهتا در ادامته بترای حتل
متتدل ،از دو الگتتوریتم فراابتکتتاری ژنتیت و جستتتوجتتوی
ممنوع استفاده کردنتد [ .]17در تحقیقتی دیگتر ،شتیوود و
همکاران سیاست مکانیابی بهینتۀ تستهیالت را بترای سته
تسهیل رقابتی بررسی کردند .فرض آنها بتر ایتن بتود کته
تقاضاها همواره در بازار خطی توزیع میشود و تسهیالت بتا
نظم خاصی از توالی قرار داده متیشتوند .بترای مکتانیتابی
تسهیالت رقابتی ،از راهحلهای تعادل استکلبرگ با سه نوع
تسهیل استفاده شتده استت [ .]18بالنکتوئر و همکتاران در
پژوهش دیگری ی مدل برنامهریزی غیرخطی عدد صحیح
برای مسئلۀ مکانیابی  -pتسهیل براساس متدل هتاف روی
شبکه ارائه دادند و مدل را بهوسیلۀ الگوریتم شاخه و کتران
حل کردند [.]19
مرور ادبیات نشان می دهد تحقیقات جتامعی در زمینتۀ
مکانیابی تسهیالت و مسئلۀ مکتانیتابی تستهیل -رراحتی
شبکه انجام نشده است؛ درحالیکه میتوان با درنظرگترفتن
همزمان عواملی مانند اختالل در تسهیل ،عتدم قطعیتت در
پارامترها و استوارسازی جتوابهتا و مکتانیتابی در محتیط
رقابتی ،مسئله را به ستمتی هتدایت کترد کته بته واقعیتت
نزدی تر باشد .از جمله کاربردهای این مسئله ،مکتان یتابی
مراکز ارائه دهندۀ ختدمات ستالمت ماننتد بیمارستتان هتا و
مکانیابی فروشگاههتای زنجیترهای استت؛ بترای مثتال ،در
فروشگاههتای زنجیترهای تعتداد مشتتریان تصتادفی استت.
همچنین معموال هر فروشگاه زنجیرهای ی یا چنتد شتعبۀ
دیگر دارد تتا اگتر یکتی از شتعب آن بته مشتکل برختورد،
مشتریان بتوانند از دیگر شعب آن استفاده کننتد .درنهایتت
اینکه این فروشگاه ها برای بهدستآوردن مشتتریان بیشتتر،
رقابت میکنند و بهدنبال افزایش مزیت رقابتی فروشگاههای
خود هستند.
در این پژوهش ،متدل مکتانیتابی تستهیالت -رراحتی
شبکه با درنظرگرفتن پایایی تستهیالت و عتدم قطعیتت در
پارامترهای تقاضای مشتریان و هزینۀ حملونقتل گستترش
داده شد و برای درنظرگرفتن محیط رقابتی ،از مدل تعامتل
فضایی یا تابع جذابیت  -کته دیویتد هتاف در ستال 1964
برای اولتین بتار بته آن اشتاره کترد [ - ]20استتفاده شتد.
همچنین برای افزایش قابلیت ارمینان تستهیل ،از تستهیل
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پشتیبان بهره گرفته شد؛ بدینترتیب که در صورت خرابتی
تسهیل یا از دسترس خارششدن آن ،مشتتریانی کته بته آن
تسهیل اختصاص داده شده بودند ،برای دریافت خدمت ،بته
نزدی ترین تسهیل فعتال تخصتیص داده شتدند .در اینجتا
پارامترهایی که عدم قطعیت دارند ،به صورت گسسته درنظر
گرفته شدند و از همین رو ،برای مقابلته بتا عتدم قطعیتت،
مدل بهینه سازی استوار مولوی  -که مبتنیبر سناریو استت
– بهکار رفت.
ساختار کلی مقاله در ادامه به شرح زیر است .در بختش
اول به توضیح مدل تابع جاذبه پرداخته می شود .بخش دوم
به رویکرد استوارسازی بتر پایتۀ ستناریو اختصتاص دارد .در
بخش سوم تعری مسئله بیان میشود و در بختش چهتارم،
بهمنظور بیان شفاف و در بهتر مسئله ،به مطالعۀ متوردی
و تحلیل حساسیت پارامترهای کلیدی پرداختته متیشتود.
مقالتته در بختتش پتتنجم بتتا نتتتایج و پیشتتنهادهایی بتترای
پژوهشهای آینده پایان مییابد.

مدلتعاملفضاییوتابعجاذبه
بهرور معمول ،برای درنظرگرفتن محتیط رقتابتی ،از دو روش
تئوری بازیها و تابع جاذبه استفاده میشود .در این پتژوهش،
تابع جاذبه بهکار رفته است که در ادامه توضیح داده میشود.
احتمال اینکه ی مشتری به سمت ی تسهیل معتین
جذب شود ،با جذابیت تسهیل رابطتۀ مستتقیم و بتا فاصتلۀ
مشتتتری بتتا تستتهیل ،رابطتتۀ عکتتا دارد .متتدل ارائتتهشتتده
بهصورت رابطۀ  1است.

sj
()1

dij
sj

dij
j 1
n

pij 

در رابطتۀ  pij ،1نشتتاندهنتتدۀ ایتن احتمتتال استتت کتته
مشتری در نقطه  iبه تسهیلی که در مکان  jاست ،مراجعه
کند s j .معرف جذابیت تسهیلی است که در مکان  jواقتع
شده است که این جذابیت ،تحت تأثیر عوامتل گونتاگونی از
جملتته انتتدازۀ تستتهیل ،قیمتتت کتتاال یتتا ختتدمات ،کیفیتتت
تجهیزات سرویا دهی یا کتاالی ارائتهشتده ،سترعت ارائتۀ
خدمت ،تعداد تجهیزات و ...است d ij .نمایانگر مستافت بتین
گرههای  iو  jاست.

در ادامه میانگین مشتریانی که در گره  iتمایل دارند از
تسهیل  jاستفاده کنند ،محاسبه میشود:

Eij  pij Ci

()2

که در عبارت  E ij ،2نشانگر امید ریاضی تعتداد مشتتریانی
از گره  iاست که تمایل دارند به تسهیلی کته در مکتان j
قرار دارد مستافرت کننتد و  Ciنشتاندهنتدۀ جمعیتت در
مکان  iاست.
درنهایت ،مجموع افرادی که تمایل دارند به تسهیلی که
در مکان  jواقع شده است ،مراجعه کنند (  ،) T jاز رریتق
رابطۀ  3محاسبه میشود.
()3

n

n

i 1

i 1

T j   Pij Ci   Eij

روشبهینهسازیاستواربرپایۀسناریو

این رویکرد را اولین بار مولتوی در ستال  1995ارائته کترد
[ .]21به بیان وی ،برای تعری مناسب متدل ،دو مجموعته
متغیر معرفی میشوند:
 x  R n1که نشاندهنتدۀ متغیرهتای رراحتی 6استت؛
مقدار بهینۀ این متغیرها وابسته بته پارامترهتای غیرقطعتی
نیست.
 y  R n2که بردار مربوط به متغیرهای تصمیم کنترل
است؛ مقدار بهینۀ این متغیرها ،هم به پارامترهای غیرقطعی
و هم به مقدار بهینۀ متغیرهای رراحی بستگی دارد.
بنابراین ،ساختار کلی مدل بهصورت زیر است:
7

()4

Min cT x  d T y

s.t.

()5
()6

Ax  b
Bx  Cy  e,

x, y  0 x  Rn1 , y  R n2 ,
()7
8
محدودیت  5محدودیتهای ساختاری است که ضرایب
ثابتتت دارد و از تغییرپتتذیری مبتترا استتت .محتتدودیت 6
محدودیت های کنترل 9است که ضرایبی در معترض تغییتر
دارد.

اگتر   sرا متغیتر خطتا در محتدودیت کنتترل درنظتر
بگیریم که میزان امکان ناپذیری جواب را تحت هتر ستناریو
 sاندازهگیری میکند ،همچنین اگتر ،   cT x  d T y

بهینهسازی استوار مکانیابی تسهیالت  -رراحی شبکۀ پایا در شرایط عدم قطعیت و در محیط رقابتی

در این صورت  s  cT x  d sT ysمتغیر تصادفی است که
با احتمال  psتحت سناریو  sرخ متیدهتد؛ آنگتاه متدل
استوار به صورت زیر تبدیل میشود:
()8

) Min  (x, y1, y2 ,..., ys )   p(1, 2 ,...,  s

s.t.
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در منطقه قرار دهد؛ بهروریکه بیشترین مطلوبیت انتظاری
را کسب کند؛ درحتالیکته مجمتوع هزینتۀ سترمایهگتذاری
(شامل ایجتاد تستهیل ،ستاختن راههتای جدیتد یتا بهبتود
راههای موجود) و مجموع هزینههای عملیاتی (مانند هزینتۀ
حمل ونقل) نیز باید کمینه شود .در شکل  ،1فرم شتماتی
مسئله ترسیم شده است.

Ax  b

Bs x  Cs ys   s  es ,
for all s ,
x  0, ys  0
for all s ,
اولتتین تتترم از تتتابع هتتدف  8را متتیتتتوان بتتهصتتورت

  (x, y1, y2 ,..., ys )   pss    ps (s   pss )2نوشت.
s

s

s

دومین ترم از تابع هدف ( 8یعنی )  ) p(1, 2 ,...,  sتتابع
جریمۀ امکان پذیری را اندازه گیری می کند .در حقیقت ،ترم
اول مقدار استواری جواب را انتدازه متیگیترد؛ درحتالیکته
اندازهگرفتن مقدار استواری مدل ،بهوستیلۀ تترم دوم انجتام
میشود.
همانرورکه مالحظه متیشتود ،عبتارت اول (استتواری
جتتواب) دارای تتتوان دوم استتت و در متتدلستتازی ،شتتکل
کوادراتی دارد .از اینرو ،یو و لی ( )2000اظهار کردند که
برای سادگی محاسبات میتوان از فرمول زیر استتفاده کترد
[.]22
()9
Min ps s 
s

]   ps [( s   ps s )  2 s
s 

s  


.فرمشماتیکمسئلۀمکانیابیتسهیل-طراحیشبکه

شکل1

مفروضات
.1
.2
.3
.4

s

s.t.
( s   ps s )   s  0,

.5

s

s  

 s  0,

.6

تعریفمسئله
در این بخش ،ساختار کلی مستئله توضتیح داده متیشتود.
فرض کنید مجموعهای از گره هتای تقاضتا در یت منطقتۀ
جغرافیتتایی قتترار دارد .مجموعتتهای از راههتتای حمتتلونقتتل
ضتتروری در ستتاخت ی ت شتتبکۀ حمتتلونقتتل در منطقتتۀ
ذکرشده ،تعری شده است .راهها شتامل راههتای موجتود و
راه های پیشنهادی است .مجموعه ای از تسهیالت در منطقه
وجود دارد و شرکت واردشونده میخواهد تعتدادی تستهیل

.7
.8
.9

همۀ تسهیالت ،ظرفیت نامحدود دارند ،اما راههتای
ارتباری دارای ظرفیت محدود هستند؛
تسهیالت فقط روی گرههای شبکه واقع میشوند؛
روی هر گره ،حداکثر ی تسهیل واقع میشود؛
ساختار کلی شبکه براستاس سیستتم مشتتری بته
خدمتدهنده برنامهریزی شده است؛
همۀ تسهیالت (چته جدیتد و چته موجتود) ناپایتا
هستتتند؛ یعنتتی بتته دالیلتتی ممکتتن استتت از
سرویادهی خارش شوند؛
همتتۀ راههتتای ارتبتتاری شتتبکه ،جهتتتدار و پایتتا
هستند؛
حداکثر ی تسهیل در واحد زمان خراب میشود؛
هر تسهیل را می توان به عنتوان تستهیل پشتتیبان
حداکثر ی تسهیل دیگر قرار داد؛
بین هر جفت گره ،حداکثر باید ی مسیر ارتباری
وجود داشته باشد.
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نمادها
اندیاها و پارامترها:

 : Eمجموعۀ گرههتای شتبکه  i, j  1, 2,..., N و

مجموعۀ مشتریان  k  1, 2,..., N ؛

 : Nمجموعۀ گرههایی که از ابتدا در آن تسهیل وجتود
دارد؛
 : N   E  Nمجموعتتۀ گتترههتتای کاندیتتدا بتترای
قرارگیری تسهیل شرکت واردشونده؛
 : Gمجموعتتۀ راههتتای ارتبتتاری (چتته موجتتود و چتته
کاندید) شبکۀ  (i, j)  G؛
 : sستتناریوهای مربتتوط بتته کتتل مستتئله (ترکیتتب
ستتناریوهای تقاضتتاها و ستتناریوهای هزینتتۀ حمتتلونقتتل)،
 sS؛

 : psاحتمال رخدادن سناریو  s؛
 : Cksتعداد مشتری در گره  kتحت سناریو  s؛
 : d ijفاصله بین گره  iو گره  (i, j)  G ، j؛
 : s jجذابیت تسهیلی که در مکان  jواقع شده است؛
 : f iهزینۀ ثابت بازکردن تسهیل در نقطۀ  i؛
 : hijهزینۀ ایجاد /بهبود مسیر )  (i, j)  G ، (i, j؛
 : tijsهزینۀ مسافرت روی مسیر )  (i, jتحت سناریو  s؛
 : Vijظرفیت مسیر )  (i, j؛
 : qتعداد تسهیالتی که شرکت واردشونده باز میکند؛
 : Mتعداد کل تسهیالتی که باز است؛

 : ضریب مربوط به واریانا هزینهها؛
 : ضریب مربوط به استواری مدل.
متغیرها:

 : Z ikاگتتر تستتهیل موجتتود در گتتره  iتستتهیل اصتتلی و
تسهیلی که در گره  kقرار دارد تسهیل پشتیان باشد یت ،
در غیر این صورت صفر؛
 : X ijاگر مسیر )  (i, jایجاد شود /بهبتود یابتد مقتدار
ی  ،در غیر این صورت صفر؛
 : Rikمتغیتتر دودویتتی بتترای ایجتتاد راه ارتبتتاری بتتین
تسهیالت؛
 : Yijksکستتری از تقاضتتای مشتتتری  kکتته روی مستتیر
)  (i, jتحت سناریو  sحرکت میکند؛

 : Wi ksکستتری از تقاضتتای مشتتتری  kکتته بتتهوستتیلۀ
تسهیل  iتحت سناریو  sبرآورده میشود؛
 :  ij sمتغیر خطا مربوط به محدودیت کنترل.

توابعهدفومحدودیتها

توابع هدف را میتوان بهصورت زیر نوشت:

sj
dij
Ci Z ik
sj

dij
jN 

()10
()11

max  
iE jN  kE

 h d X   C t Y

k
k ij ij

kE (i , j )G

ij

ij ij

(i , j )G

min fi Zik 
iN  kE

تابع هدف  10میانگین تعتداد افترادی را کته بتهستمت
تسهیل /تسهیالت واردشتونده مراجعته متیکننتد ،حتداکثر
می سازد (تابع جذابیت) .تابع هدف  11شتامل هزینتههتای
مکتتانیتتابی تستتهیالت ،ایجتتاد /بهبتتود راههتتای ارتبتتاری و
هزینههای حملونقل است.
اگتتر مستتئله را در حالتتت عتتدم قطعیتتت و پارامترهتتای
تقاضای مشتریان و هزینۀ حملونقل را بهصورت غیرقطعتی

درنظر بگیریم ،متغیر  s
()12

 CtY

s s ks
k ij ij

را میتوان بهصورت زیر تعری کرد:

hij dij X ij  

kE ( i , j )G



( i , j )G

s   fi Zik 
iN  kE

بنابراین ،براساس آنچه درمورد مدل بهینهسازی استتوار
گفته شد ،تابع هدف  11را میتوان بهصورت زیر بازنویستی
کرد:
()13

) min  ps s    ps ( s   ps s  2 s
s S

sS

sS

  ps ij s
sS

که اولتین و دومتین عبتارت در تتابع هتدف  13بتهترتیتب
نشان دهندۀ مقدار میانگین و واریانا هزینۀ کل ،و کتل دو
عبارت بیانگر استواری جواب است .سومین عبتارت در تتابع
هدف  ،13استواری مدل نسبت به ناموجهبتودن محتدودیت
کنترل تحت سناریو Sاست.
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q

()14

M

()15
(i  E )16

ik



X ij  1

ij

Z

iN  jE

 Z
Z

()32



jE , j i

ik

kE

X ij  X ji  1

((i, j )  G )17

Y

i, k  E : i  k , s  S

ks
ij

jE ; j i

 Wi ks 

ks
ji

Y

jE ; j i

()19
i  E , s  S

W jis  1





jE ; j i

Z

ik

kE

()20
i  E, s  S

  Yijis  1
jE

Z

ik

kE

()21

Wi js   Zik

i, j  E : i  j, s  S

kE

()22
i, j, k  E ,(i, j )  G, s  S

  ij s  Vij X ij (i, j )  G, s  S
(i, k  E : i  k )24

()29

i  E
k  E

i  E

(i, j )  G
i, k  E : i  k

(i, j )  G

X ij 0,1
Zik 0,1

Rij 0,1

((i, j )  G, k  E, s  S )35

(i, k  E : i  k , s  S )36

Y 0
ks
ij

Wi  0
ks

محدودیت  14نشاندهنتدۀ تعتداد تستهیلی استت کته
شرکت واردشونده باز متیکنتد .محتدودیت  15تعتداد کتل
تسهیالت (موجود و جدید) را نشان میدهد .محدودیت 16
تضمین میکند کته تقاضتا در گتره  iیتا بتهوستیلۀ تستهیل
موجود در گره  iبرآورده می شود یا اینکه بتهوستیلۀ راه هتای
ارتباری به خارش از گره  iمنتقل می شود .محدودیت  17بته
این نکتته اشتاره دارد کته بتین دو گتره ،حتداکثر یت راه
ی ررفه می توان ایجاد کرد .محتدودیت  18بیتانگر تعتادل
بین ورودی و خروجتی گتره هاستت .محتدودیت  19تأکیتد
می کند که تقاضای گره  iیا باید بهوسیلۀ تسهیل موجتود در

C Y

s ks
k ij

kE

Zik  1 Rik
 X ik  1  Rik

1

ik

Z

1

ik

Z

  Z kj

ik

jE

s  S

باشد ،هی جریتانی نبایتد از آن ختارش شتود؛ وگرنته بایتد
تقاضای آن به منتارقی دیگتر حمتل شتود .محتدودیت 21
تضمین میکند گرهی میتواند تقاضاها را برررف کنتد کته
در آن ،گره تسهیل وجود داشته باشد .محدودیت  22تأکید
دارد که هنگامی می توان از یت مستیر بترای حمتلونقتل
استفاده کرد که آن مسیر ابتدا ایجاد شده باشد .محتدودیت
 23نشان دهندۀ محدودیت ظرفیت مسیرهای ارتباری است
که مجموع جریان هتر مستیر نبایتد بیشتتر از ظرفیتت آن
مسیر باشد .محدودیتهای  24و  25با هتم بته ایتن نکتته
تأکید دارند که اگر دو تستهیل بتهعنتوان تستهیل اصتلی و
پشتیبان انتخاب شدند ،باید بین آنهتا راه ارتبتاری وجتود
داشته باشد .محدودیت  26مکان تستهیالتی را کته از ابتتدا
در منطقه وجود داشتهاند ،نشان میدهد .محدودیت  27بته
این نکته اشاره می کند که در ی مکان ،حداکثر متیتتوان

()26

i  N

s  0

Yijks  X ij

()25

i, k  E : i  k

sS

گره  iبرآورده شود یا اینکه توستط تستهیالت دیگتر تتأمین
شود .محدودیت  20بیان می کند که اگر در گره  iتستهیل

()23

()28

()33
()34

()18

()27

(s  S )30
()31

iE kE

 s   pss   s  0
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ی تسهیل قترار داد .محتدودیت  28امکتان انتختاب یت
تسهیل را بهعنوان تسهیل پشتتیبان کته بتهتتازگی مستتقر
شده است ،بررسی میکند .محدودیت  29تأکید میکند که
هر تسهیل را نمیتوان به عنوان تستهیل پشتتیبان ختودش
انتخاب کرد .محدودیت  30مربتوط بته واریتانا هزینته در
تابع هدف است .محدودیتهای  31تا  36نشانگر متغیرهای
بهکاررفته در مسئله هستند.
بهدلیل اینکه مدل ما دو تتابع هدفته استت بترای حتل
مسئله از روش  L  pمتری استتفاده استت .ایتن روش
بهدنبال کمینه سازی انحرافات توابع هتدف از مقتدار بهینتۀ
آنهاست.

به سه سطح کیفی تقسیمبندی متیشتوند :بتاال ،متوستط و
پایین .در حقیقت ،بسته به نوع جاده ،هزینۀ بهبتود /ایجتاد
متغیر است؛ بنابراین ،جاده هایی با کیفیت پایین و متوستط
را میتوان با کمترین هزینۀ ایجاد ،به جادۀ بتا کیفیتت بتاال
تبدیل کرد .شکل  ،2مراکز اقامت و شبکۀ مسیر حملونقتل
را در استان یزد نشان میدهتد .همچنتین مراکتزی کته در
آنها دستگاههای سیتیاسکن مستقر است ،در ایتن شتکل
مشاهده میشود.

()37
p

1

p
k
 f j ( x* j )  f j ( x)  

Minimize   j 
 
) f j ( x* j
 j 1 
 
s.t.

X  , X    x / g ( x)  bh , h  1, 2,...
که در آن  j ،بیانگر درجۀ اهمیت (وزن) برای تتابع هتدف
 jام استتت 1  p   .پتتارامتر مشتتخصکننتتدۀ ختتانوادۀ

 L  pاستت .ارزش  pمشتخصکننتتدۀ درجتۀ تأکیتد بتتر
انحرافات موجود است؛ بهگونهای که هرچه مقدار  pبزرگتر

باشد ،تأکید بیشتری بتر بتزرگتترین انحتراف خواهتد بتود
[.]23

مطالعۀموردی
کاربرد مدل ریاضی ارائهشده ،در قالب ی مطالعتۀ متوردی
خاص بیان می شود .هتدف در اینجتا ،بهبتود دسترستی بته
دستگاه سیتیاسکن در استان یزد است.
یزد با مساحت  131،575کیلومترمربع ،چهارمین استان
وستتیع ایتتران استتت .ایتتن استتتان دارای  10شهرستتتان بتتا
جمعیت نزدی به  1،004،770نفر است.
تا آنجاکه امکان داشت ،دادههای معتبر برای این مسئله
جمعآوری شدند .دو مرکز سیتیاسکن در شهرستتانهتای
یزد و میبد وجود دارد .به ایتن ترتیتب 8 ،شهرستتان دیگتر
بهعنوان گرههای بالقوه برای استقرار دستگاه سیتتیاستکن
جدید موجود است .براساس شرایط ،جادهها در استتان یتزد


همراهراههایارتباطی

شکل.2نقشۀجغرافیاییاستانیزدبه
موجودوبالقوه

دو دستتتگاهی کتته در ایتتن استتتان موجتتود استتت ،در
بیمارستانهای دولتی قرار دارد (  .) q  2فرض کنیتد کته
ی شرکت خصوصی میخواهد ی دستگاه سیتتیاستکن
جدیتتد را در استتتان تأستتیا کنتتد؛ بنتتابراین ،تعتتداد کتتل
تسهیالتی که در استان وجود خواهد داشتت ،بته سته عتدد
میرسد ) . ( M  3ربق قرارداد بین بیمارستانها ،آنهتا
می توانند در صورت ایجاد اختالل در تسهیالتشان ،بیمتاران
خود را به نزدی تترین بیمارستتانی کته دارای آن تستهیل
است ،ارجاع دهند.
هزینۀ حملونقل برای هر مشتری ،بتهصتورت احتمتالی
درنظر گرفته شده است؛ بدینصتورت کته بتا احتمتال ،0/9
 0/2واحد پولی و بتا احتمتال  0/5 ،0/1واحتد پتولی استت.
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هزینۀ ایجتاد راه جدیتد یتا بهبتود راه موجتود بته ازای هتر
کیلومتر و براساس کیفیت جاده و راه ،از این قرار است کته
برای ایجاد راه جدید  250،000واحتد پتولی ،بترای بهبتود
راه ها با کیفیت کم به باال و متوسط به باال بهترتیتب 8000
واحد پولی و  4500واحتد پتولی بودجته متورد نیتاز استت.
همچنین شایان ذکر است که برای راههایی که کیفیت بتاال
دارند ،نیازی به صرف هزینه نیست و درنتیجه هزینۀ آنهتا
صفر است .هزینه هتای ثابتت بتازکردن تستهیل350،000 ،
واحد پولی است .هر مرکز اقامت بهعنوان گره تقاضا درنظتر
گرفته میشود و مقدار تقاضا در سه سناریو بهصورت 10 ،5
و  15درصد جمعیت هر شهر و با احتمال یکسان بترای هتر
سناریو درنظر گرفته شده استت؛ بنتابراین ،براستاس قاعتدۀ
ضرب ،تعداد کل سناریوها در ایتن مستئله  6استت (.)2×3=6
بهعلت محدودیت مقاله ،بقیۀ پارامترها در اینجا ذکر نشدهاند.
مسئله بهوسیلۀ نرمافزار  GAMSو حلکننتدۀ CPLEX
حتتل شتتده و نتتتایج در شتتکل  3نمتتایش داده شتتده استتت.
براساس شکل  ،2مقدار  z3 ,2 ، z4,3و  ، z2,4ی میشود .این
بتتدانمعناستتت کتته مکتتان بهینتته بتترای تستتهیل شتترکت
واردشونده ،گره  3یعنی شهرستان صتدو استت .بتهعتالوه
تسهیل واقعشده در  2 ،3و  4بتهترتیتب تستهیل پشتتیبان
تسهیل واقعشده در گرههای  3 ،4و  2است .بنتا بتر جتواب
بهدستآمده ،بیماران شهرستان  1به شهرستان  ،2بیمتاران
شهرستتتانهتتای  5و  6و  7بتته شهرستتتان  4و بیمتتاران
شهرستانهای  8و  9و  10به شهرستتان  3تخصتیص داده
میشوند .عالوه بر  6مسیری که کیفیت باال دارنتد ،کیفیتت
جادههای بین گرههای  9و  ،8و نیز گرههتای  6و  5بایتد از
ستتتتطح متوستتتتط بتتتته ستتتتطح بتتتتاال ارتقتتتتا یابتتتتد
) . ( X 9,8  1: X 5,6  1همچنتتین کیفیتتت مستتیر بتتین
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شکل.3جواببهینۀمطالعۀموردی

برای تحلیتل حساستیت ،دو پتارامتر  و  بررستی
میشود .همچنین تبادل و معاوضهای بین هزینه (استتواری
جواب) و میزان ناموجهبودن محتدودیت کنتترل (استتواری
مدل) به ازای  های مختل صورت گرفته است.
مطابق شکل  ،4میتوان نتیجه گرفتت کته مقتدار تتابع
هدف هزینه ،با افزایش مقدار  افزایش مییابد .بتهعبتارت

دیگر ،میزان تابع هدف ،به پارامتر وزنی واریانا حتل ( ) 
حساس است و تغییرهای آن ،بر تتابع هتدف تتأثیر زیتادی
دارد؛ بنابراین ،تعیین مناسب و کارآمد این پارامتر ،کیفیتت
جتتواب حتتل را بتتهانتتدازۀ قابتتلتتتوجهی بهبتتود متتیبخشتتد.
همان رورکه در شکل  4مشتاهده متیشتود ،افتزایش تتابع
هدف نسبت به پارامتر  ، ی
است.

افزایش خطی با شیب ثابت
15112000
15111500

گرههای  3و  2باید از سطح پایین به سطح بتاال ارتقتا پیتدا
کند ) . ( X 3,2  1بهعالوه اینکه مسیر باید گرههتای  2و 4

15111000

ایجاد شود (.) X 2,4  1

15110500

همانرورکه در شکل  3مشخص است ،در شرایط عادی
برای همۀ مراکز سالمت جدید و موجود واقعشده ،بیمتاران
باید از برخی از شهرها ،به رور مستتقیم بته شتهرهایی کته
مراکز سالمت در آن مستقر شدهاند ،انتقال یابند .بههرحال،
بیماران از شهرهای دیگر باید از رریق شهرهای میتانی ،بته
مراکز سالمت در شهرهای ازپیش تعیینشده منتقل شوند.

15110000
15109500
15109000
1

0.8

0.4

0.6

0.2

0

λ
شکل.4نمودارتحلیلحساسیتپارامتر  
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شتتکل  5تغییتترات رویتتۀ مقتتدار تتتابع هتتدف هزینتته را
براساس مقادیر متفاوت  نشتان متیدهتد .مطتابق شتکل،
هنگامیکه مقدار  افزایش می یابد ،مقدار تتابع هتدف نیتز
بیشتر میشود .شایان ذکر است با افزایش مقدار  ، مقتدار
تابع هدف ،کمتر افزایش مییابد .بهعبارت دیگر ،با افتزایش
 ، شیب افزایش تابع هدف کمتر میشود.
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شکل.5نمودارتحلیلحساسیتپارامتر  



معاوضۀ بین استواری جواب و استتواری متدل ،بته ازای
مقادیر مختل  در شکل  6نشتان داده شتده استت .ایتن
معاوضه ،به تصمیم گیرندگان برای تعیتین وزن مناستب 
کم میکند .براساس شکل  ،6با افزایش مقدار  ، مقتدار
هزینۀ کل که نشان دهندۀ استتواری جتواب استت افتزایش
می یابد؛ درحتالی کته مقتدار تقاضتاهای بترآوردهنشتده کته
نشاندهندۀ استواری مدل است ،کاهش مییابد .همچنین با
افزایش بسیار زیاد وزن  ، ایتن مقتدار (مقتدار تقاضتاهای
برآورده نشده) به صفر میل متیکنتد .ایتن یافتته بتا نتتایج
مولوی و رژینسکی همراستاست [.]24
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شکل.6معاوضۀبیناستواریمدلواستواریجواب



مطابق شکل  ،6بهترین مقدار  را میتتوان برابتر 30
درنظر گرفت؛ زیرا با پذیرفتن تنها  6درصد هزینۀ اضتافی -
نسبت به حالتی کته    0استت  84 -درصتد از میتزان
نق محدودیت کنترل کاسته میشود.

نتیجهگیری
در این مقاله ،مدل برنامه ریزی خطی عدد صتحیح مختتلط
دو تابع هدفه ،برای مسئلۀ مکتانیتابی تستهیالت -رراحتی
شبکه در محیط رقابتی در شرایط عدم قطعیت و اختالل در
تسهیل ارائه شد .توابع هدف در این متدل ،شتامل کمینته-
کردن هزینته هتا و بیشتینهکتردن جتذابیت تستهیل بترای
مشتریان است .همچنین در این مدل ،تقاضتای مشتتریان و
هزینۀ حمل ونقل ،به صورت غیرقطعتی درنظتر گرفتته شتد.
برای مقابله با عدم قطعیتت ،از روش استتوار مولتوی  -کته
مبتنیبر سناریو است  -استفاده شد .همچنین بهدلیل اینکه
امکان خرابتی و از دستترس ختارششتدن تستهیالت وجتود
داشتتت ،بتترای افتتزایش قابلیتتت ارمینتتان آنهتتا ،تستتهیل
پشتیبان بهکار گرفته شد .از سوی دیگر ،بهدلیل اینکه مدل
بهصورت دو تابع هدفه بود ،ت هدفهکردن مدل به روش L-
 pمتری انجام گرفت .درنهایتت بترای نشتاندادن کتارایی
متتدل ،مطالعتتهای متتوردی در زمینتتۀ مکتتانیتتابی دستتتگاه
سیتیاسکن در استان یزد مبنا قرار گرفت .بتهعتالوه بترای
فراهمکردن در روشتنی از متدل ،آنتالیز حساستیت روی
پارامترهای کلیدی مسئله انجام شد.
با توجه به اینکه با افزایش تعداد سناریوها ،مستئله Np-
 hardم تیشتتود ،از جملتته موضتتوعاتی کتته متتیتتتوان بتترای
پژوهشهای آینده به آن اشاره کرد ،این است که برای حتل
مستتتئله ،از روشهتتتای ابتکتتتاری و فراابتکتتتاری ماننتتتد
جستوجوی ممنتوع ( ،)TSبهینتهستازی ذرات ( )PSOو ...
استتتفاده شتتود .همچنتتین متیتتتوان پارامترهتتای مستتئله را
بهصورت فازی یا خاکستری درنظتر گرفتت و مستئله را بتار
دیگر بررسی کرد.
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