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حل م ئلة چندهدفة مکانیابی هاب با درنظرگرفت ویژگیهای غیرقطعی
نقاط بالقوه و م یرها با استفاده از روش تجریة بندرز
سعید عباسی پاریری ،1مجید امی نیری *2و مهدی بشیری
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امیرکبیر (پلیتکنیک تهران)
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چکیده
در این پژوهش مسسلة مکانیابی وندهدفة تسهیالت هاب با درنظرگرفتن ویژگیهای ییر قطعی نقاط بالقوه و مسیر ،با تابع هدا اوب ،به
صورت کمینهکردن مجموع هزینة ثابت استقرار تسهیالت هـاب ،بـهعـالوة هزینـة احتمـالی حمـلونقـل ،و تـابع هـدا دوم ،بـه صـورت
کمینهکردن معیارهای عدم ا مینان شبکه ،مدب شده است .در این مطالعه ،شاخصهایی از قبیل شرایو آبوهوایی ،امنیـت ،نـرخ تبـادب
ارز ،و شرایو اضطراری مسیر به منزلة معیارهای ایجاد عدم ا مینان بر اساس سناریوهای احتمالی تعریف و در ادامه با تابع توزیع احتماب
2
نرماب تقریب زده شد .همچنین ،در مدب پیشنهادی ،سطح سرویم 1برای معیارهای عدم ا مینان شبکه در قالب محدودیتهای احتمالی
در نظر گرفته شد .الگوریتم تجزیة بندرز 3برای حل مدب پیشنهادی به کار رفت .برای ارزیابی عملکرد این روش ،نتایج حاصل از حل مدب
توسو الگوریتم تجزیة بندرز با حل آن توسو یک نرم افزار تجاری مقایسه شـد .نتـایج نشـان داد روش تجزیـة بنـدرز توانـایی حـل مـدب
پیشنهادی با اندازههای مختلف را دارد؛ در حالی که این مدب فقو در اندازههای کووک با نرمافزار قابل حل است.

واژههای کلیدی :الگوریتم تجزیة بندرز ،برنامهریزی تصادفی دومرحلهای ،محدودیت احتمالی ،مسسلة مکانیابی
وندهدفة هاب.

مقدمه
مسائل مکانیابی هـاب نقشـی مـؤثر در بهبـود کـارایی
سیستمهای حملونقل دارنـد .نقـاط میـانی ،کـه هـاب
نامیده مـیشـوند ،وظیفـة جمـعآوری ،مرتـبسـازی ،و
توزیع به نقاط مصرا را دارند؛ به گونهای که حملونقل
بین هابها هزینة بسیار کمتـری دارد و عمـالً سیسـتم
حملونقل را به استفاده از هاب به جای انتقاب مستقیم
تشویق میکند.
مسائل مکانیابی هاب را میتوان به دو دستة کلـی
مسائل تکهدفه و مسائل وندهدفه تقسیم کرد .مسائل
وندهدفه ،4برخالا مسائل تـکهدفـه ،کمتـر مطالعـه
شدهاند؛ که در این پژوهش بیشتر بررسی میشـوند .در
نویسندة مسسوب:

تلفن ،64545300 :فاکم66954569 :

یکی از مطالعات انجامشده ،رویکردی جدید در مواجهـه
با مسسلة مکانیابی شبکة هاب ظرفیتدار بـا تخصـیص
یگانه اخا شد؛ به این صورت که تابع هـدا دومـی ،بـا
ماهیت کمینهسازی زمان سرویمدهی هر گره هاب بـه
واحــد جریــان ورودی ،بــه مــدب اضــافه و بـه جــای آن
محدودیت ظرفیت از مسـسله حـاا مـیشـود .گفتنـی
است این تابع هدا با دو رویکرد کمینهکـردن مجمـوع
زمان های سرویمدهی و کمینهکردن بیشینة زمانهای
سرویمدهی تعریف میشود ].[1
ایلب مدب هایی که عـدم قطعیـت در آنهـا لحـا
شــده ،بــه دلیــل نبــود ا العــات کامــل مســسله یــا
Email: mjnayeri@aut.ac.ir
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ییرقطعیبودن داده ها ،مسسله را نسـبت بـه مـدبهـای

میانه 8به صورت تصادفی فـرض شـد ] .[5در پژوهشـی

قطعی کاراتر فرموببندی میکنند .در مسائل مکانیابی

دیگر مسسلة مکانیابی تولید با تقاضای تصادفی در قالب

هــاب نیــز ایلــب انتخــاب مکــان تســهیالت هــاب یــک

مــدب تصــادفی دومرحلــهای فرمــوببنــدی شــد ].[6

تصمیمگیری استراتژیک بلندمدت است کـه بـر اسـاس

همچنین ،در مطالعات صورتگرفته جهـت مواجهـه بـا

آن جهت انتخاب مسیر در گام بعـد تعیـین مـیشـود و

بحران و واکنش به آن در شبکة حملونقل ،یـک مـدب

الزم است تصمیمگیری دربارة مکانیابی دوباره بههنگام

برنامــهریــزی تصــادفی دومرحلــهای ارائــه شــد ] .[7در
9

شود .معموالً پارامترهایی مانند میـزان تقاضـا و هزینـة

پژوهشی دیگر ،رویکردی مبتنی بر سناریو برای مسائل

آمادهسازی تسهیالت هاب مـیتواننـد بـه صـورت ییـر

مکانیابی بررسی و تابع هدا به صـورت کمینـهکـردن

قطعی فرض شوند .مسائل ییر قطعی به دو دستة کلـی

میانگین هزینه تعریف شد ] .[8در پژوهشهـای بعـدی

بهینهسـازی تصـادفی 5و بهینـهسـازی پایـدار 6تقسـیم

الگوریتمی برای مسسلة  -pهاب میانـه ونـد سـناریویی

میشوند .اگـر متلیرهـای تصـادفی از الگـوی تلییـرات

ارائه شد .این الگوریتم به صورت الگـوریتمی قطعـی بـا

خاصــی پیــروی کننــد ،در دســتة اوب و اگــر دادههــای

| |S|×|Iمشــتری ب ـه جــای | |Iمشــتری مســسله را حــل

تصادفی دارای تابع توزیع مشـخص نباشـند ،در دسـتة

میکند ] .[10 ،9در مطالعهای دیگر الگـوریتمی بهینـه،

دوم قــرار مــیگیرنــد ] .[2در ایــن خصــود ،مطالعــات

که از روش تجزیة  L-Shapeاستفاده میکند ،معرفی شد

پیشین فرض هایی همچـون ظرفیـت تسـهیالت و نـوع

] .[11در ادامه مسسلة  -pهاب مرکز تصادفی 10معرفـی

تخصیص و مـواردی نظیـر آن را بررسـی کـردهانـد .در

و یک فرموببندی محدودیت احتمالی جهت مدبسازی

تحقیقی دیگر ،مدلی با رویکرد مدیریت نامتمرکز جهت

کمینهکردن زمان سفر کـل ارائـه شـد .دلیـل تصـادفی

راحی شبکة هاب ارائـه شـد کـه در آن شـرکتهـای

فــرضکــردن زمــان ســفر ایــن بــود ک ـه مســیریابی در

حملونقل ،با توجه به معیارهای خـاد خـود ،از جملـه

والنیمدت به ور مکرر ادامه دارد و هماننـد اسـتقرار

هزینه و زمان و ترافیک ،مسیر را انتخاب مـیکننـد .بـا

تسهیالت هاب یـک بـار صـورت نمـیپـایرد .بنـابراین،

توجه به شرایو خـاد هـر شـرکت ،ایجـاد مسـیرهای

می تواند الگـوی تلییـرات و تـابع توزیـع داشـته باشـد.

مستقیم بین مبدأ و مقصد نیز مجاز اسـت .جهـت حـل

همچنین مسسله ،با فـرض اینکـه زمـان سـفر متلیـری

مسسله الزم است هر شرکت احتماب انتخاب مسیر هاب

تصادفی و مستقل با تابع توزیع نرمـاب اسـت ،در قالـب

به هاب را به منزلة پارامتر مشخص تعریف کند .گفتنـی

برنامهریزی خطی مرکب عدد صحیح فرموببنـدی و در

است در مطالعة ماکور شاخصهای تعریفشده در قالب

انتها الگوریتمی ابتکاری جهت پیداکردن جـواب شـدنی

هزینة مسیر ،و نه به ور مستقیم ،در مدب وارد شـدند

برای فواصلی با بیش از بیست و پنج گره نیـز پیشـنهاد

] .[3در مطالعهای دیگر شبکة حملونقل هوایی مـدنظر

شد ] .[12در تحقیقی دیگر یـک مـدب تصـادفی بـرای

قرار گرفت و فرودگاهها هاب فرض شدند .سیستم صـف

مسسلة مکانیابی شبکة هاب هوایی و برنامهریزی مسـیر

 M/D/Cدر مــدبســازی لحــا شــد و فرودگــاههــا

هوایی ،با درنظرگرفتن تقاضـای متلیـر فصـلی ،ارائـه و

خدمتدهندههای سیستم در نظر گرفته شـدند .تعـداد

مسسله در قالب یک برنامهریزی دومرحلهای فرموببندی

هواپیماهایی که در این صف مـیتواننـد وجـود داشـته

شـد .تصـمیمات اسـتراتژیک مرحلـة اوب در ارتبـاط بـا

باشند به صورت یک محدودیت احتمالی در نظر گرفتـه

مکانیابی تسهیالت هاب هوایی و تصمیمات مرحلة دوم

شدند .همچنین یک فرموببنـدی برنامـهریـزی خطـی

مســیریابی شــبکه بــر اســاس تقاضــای متلیــر تعیــین

مرکــب عــدد صــحیح معرفــی و یــک رویــة ابتکــاری

می شـود .عـدم قطعیـت در تقاضـا بـا فـاکتور تخفیـف

(جست وجوی ممنوعه) 7به منزلـة روش حـل پیشـنهاد

تعریفشده روی یابها در نظر گرفته میشود .بهعـالوه،

شد ] .[4در تحقیقی دیگر ،زمان سـفر در مسـسلة هـاب

مدب اجازه میدهد گرههای ییر هاب به ـور مسـتقیم
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به هم متصل شوند .مسسله در قالـب یـک برنامـهریـزی

هاب تخصیص یگانه بـا درنظرگـرفتن سـطوح ظرفیتـی

خطی مرکب عدد صحیح ،تحت شرایطی کـه تقاضـا بـا

مختلــف بــرای گــرههــای هــاب بررســی شــد .جهــت

توزیع گسسته شامل سه سناریوی احتمالی فرض شود،

کمینــهســازی مجموعـة هزینــههــای ثابــت اســتقرار و

فرموببندی شد ] .[13در تحقیقی دیگر مدلی تصـادفی

حملونقل ،مدب در قالب برنامهریـزی خطـی آزادشـده

ارائه شد که هزینة حمل را تصادفی فرض میکند .البته

فرموببندی و از برخی تکنیکهـا بـرای کـاهش حجـم

عاملی که باعث متلیربودن هزینه میشود فاصله است و

مدب استفاده میشود ] .[18در مطالعهای دیگر الگوریتم

عمالً میتوان گفت فاصـله را تصـادفی فـرض مـی کنـد

تجزیة بندرز برای حل مسسلة مکانیابی شبکة هـاب بـا

] .[14در مطالعهای دیگر یک مدب احتمالی مکـانیـابی

مسافتهای والنی توسعه داده شـد ] .[19در مطالعـة

زنجیرة تأمین با ادیام ریسـک ،در حـالی کـه هزینـه و

جدیدی مدب مکانیابی هاب ،در حالت تخصیص یگانـه

تصمیم تخصیص تحت سناریوهای گسسته است ،ارائـه

و وندگانه ،با تقاضای احتمالی و وابسـته بـه سـناریو و

شد .هدا پیداکردن جوابی با کمترین متوسـو هزینـة

هزینــة احتمــالی و وابســته بــه ســناریو بــا رویکــرد

کل بود؛ شامل هزینة ثابت استقرار ،حمل کاال ،نگهداری

کمینهکردن حـداکثر تأسـف هـا16در نظـر گرفتـه شـد.

موجودی ،و نگهـداری اخیـرة ا مینـان .در ایـن مـدب

مسسله برای مقادیر فاکتورهای تخفیف مختلف بررسی و

هزینة حمل احتمالی و تحت سناریو است .در انتها یک

در انتها تصمیمگیرنده ،با توجه بـه رونـد تلییـرات ایـن

روش آزادشدة الگرانژ 11برای حل مـدب پیشـنهاد شـده

فاکتور ،مدب را انتخاب میکند ] .[20در تحقیقی دیگـر

است ] .[15در مطالعات اخیر یک  -pمـدب بـه صـورت

مسسلة مکانیابی هاب در فضای عـدم قطعیـت آمـاری،

کمینهکردن ریسک ،وری که تقاضا به صورت احتمالی

ناشی از تقاضا و هزینة جابهجایی ،بررسی شـد .در ایـن

با تابع توزیع مشـخص فـرض شـود ،توسـعه داده شـده

پژوهش سه حالت بـرای مـدب مطـرح شـده اسـت .در

است .همچنین مدب تکمرحلهای برنامـهریـزی صـفر و

حالت اوب تقاضا تصادفی و میانگین آن مشخص است .در

یک 12قطعی معادلی با استفاده از استانداردسازی بـرای

حالت دوم هزینة جابهجایی تصادفی و ناشی از پـارامتری

مسسله توسعه داده شـده اسـت .در انتهـا ایـن مـدب بـا

خاد است کـه بـا توجـه بـه ایـن موضـوع مـیتـوان بـا

الگوریتم شاخه و کران 13حل میشود ] .[16در تحقیقی

بهدستآوردن میانگین این پارامتر و جـایگـااری آن در

14

روابو مسسله را حل کـرد .در حالـت سـوم ،کـه موضـوع

دیگر مسسلة مکانیابی شبکة هاب با تخصـیص یگانـه

در حالت وجود ازدحـام در صـف بررسـی شـد .در ایـن

اصلی پژوهش است ،هزینة جابهجـایی وابسـته بـه هـی

مطالعه هزینة جابهجایی و تقاضا به صورت ییـر قطعـی

پارامتری نیست؛ بنابراین امکان به دسـتآوردن میـانگین

فرض شده است .هزینه با دو ضابطه ،که وابسته به افراد

بهراحتی وجود ندارد .باید ابتدا نمونهگیـری و سـنم بـر

ورودی به صف است ،افزایش یافته که ناشـی از میـزان

اساس آن مدب حل شود .بـرای انتخـاب انـدازة نمونـه از
17

ورود تصادفی به صف است .افـزایش هزینـه بـا افـزایش

روش تخمین میانگین نمونهگیـری اسـتفاده مـیشـود.

نرخ ورود از دو ضابطه پیروی میکند که یکـی از آنهـا

پم از انتخاب اندازة نمونـة مـدب ،مسـسله بـا اسـتفاده از

به صورت نمایی و دیگـری بـه صـورت خطـی افـزایش

روش تجزیة بندرز حل میشود ] .[2تحقیقات دیگری نیز

مییابد .با توجه به اینکه در تابع هدا هزینه به صورت

در ارتباط با مسائل مکانیابی ،که در فضای عدم قطعیـت

تابعی از میزان ورود در نظر گرفته شده است ،حل مدب

مدبسازی شدهاند ،وجود دارد (مراجعه شود به 21ـ .)23

با مشـکل مواجـه مـیشـود .بنـابراین ،از ترکیـب روش

در جــدوب  1خالصــهای از مشخصــات تحقیقــات
صورتگرفته در زمینة مسائل وندهدفه و ییر قطعی در
حوزة مکانیـابی هـاب مـیآیـد و بـا مـدب پیشـنهادی
مقایسه میشود.

تجزیة بندرز و تقریب بیرونـی 15جهـت جریمـه و حـل
مدب بـرای فواصـل بـزرگ در زمـان منطقـی اسـتفاده
میشود ] .[17در تحقیق دیگری مدب مکانیابی شـبکة
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جدول  .1تحقیق ت صو تا فته د زمینة مس ئل چندهدفه و غی قطعظ
مرجع

نوع تابع هدف

جنا تابع هدف

پارامتر غیر قطعی

رویکرد حل
18

رویکرد تصمیمگیری تعاملی

1

وندهدفه

ك ه /ك ز

-

3

تکهدفه

كه

هزینة جابهجایی

-

4

’’

كه

تعداد هواپیماهای ورودی به فرودگاهها

رویة ابتکاری جستوجوی ممنوعه

12

’’

كز

زمان

13

’’

كه

تقاضا

14

’’

كه

هزینة جابهجایی

15

’’

كه

16

’’

Radial heuristic
&
Teitz–Bart heuristic
رویکرد جواب ابتکاری
19

روش تقریب حدی تابع توزیع

هزینة ثابت استقرار ،جابهجایی ،نگهداری
موجودی ،نگهداری اخیرة ا مینان

بیشینهکردن سطح

روش آزادشدة الگرانژ

تقاضا

روش شاخه و کران

17

’’

كه

هزینة جابهجایی و تقاضا

الگوریتم ترکیبی تجزیة بندرز و تقریب بیرونی

18

’’

كه

-

19

’’

كه

-

20

’’

كبه

تقاضا و هزینه

-

2

’’

كه

تقاضا و هزینه جابجایی

الگوریتم تجزیة بندرز

وندهدفه

ك ه /ك ر

مدب
پیشنهادی

سرویم هزینه

استفاده از تکنیک کاهش ابعاد مسسله

20

الگوریتم تجزیة بندرز

هزینه جابجایی و معیارهای مربوط به
نقاط استقرار تسهیالت هاب و مسیرها

الگوریتم تجزیة بندرز

ك ه :کمینهکردن هزینه ،ك ز :کمینهکردن زمان ،ك ر :کمینهکردن ریسک ،ك ب ه :کمینهکردن بیشترین هزینه

با توجه به آنچه بیان شد ،به نظر میرسد تـا کنـون
مسسلة مکانیابی شبکة هاب در شـرایطی کـه هـر گـره
دارای ویژگیهای ییر قطعی ،ماننـد ظرفیـت و شـرایو
آبوهوایی و امنیت باشد ،بررسی نشده اسـت .در واقـع،
هدا این پژوهش راحی شبکة هاب در شرایطی است
که هر گره و مسیر با توجه به ویژگیهـای ییـر قطعـی
خاد آن امکان انتخاب به منزلة مکان استقرار هـاب را
دارد.
در بخــش بعــدی مقالــه برنامــهریــزی تصــادفی
دومرحلهای مدب میآیـد .پـم از آن روش حـل مـدب
تشریح مـی شـود .در ادامـه نتـایج عـددی و در نهایـت
نتیجهگیری میآید.

و هزینة حمل ونقل و همچنـین کمینـهکـردن مجمـوع
معیارهای عدم ا مینان نقاط بالقوة هـاب و معیارهـای
عدم ا مینان مسیر .گفتنی است مکانیـابی تسـهیالت
هاب با توجه به سطح سرویسی که برای میزان ریسـک
هر بخش شبکه تعریف شده اسـت صـورت مـیپـایرد.
دلیــل اســتفاده از محــدودیتهــای احتمــالی ،بــهریــم
پرداخت هزینة بیشتر ،این است که ماهیـت مسـسله بـا
ریســک ارتبــاط دارد و از ــرا دیگــر جــوابهــایی
مطمسنتر از دیگر حاالت به دسـت مـیدهـد .در ادامـه
ساختار هر یک از این محدودیتها تشریح میشود.

نش نهه و پ امت ه و متغی ه

تع
نشانهها

ف مولبند مدل
توصیف م ئله
مــدب پیشــنهادی دو تــابع هــدا دارد بــه صــورت
کمینهسازی مجموع هزینة ثابت استقرار تسهیالت هاب

 :i, jشمارندة گرههای بالقوة هاب؛
 :oشمارندة گرههای مبدأ؛
 :dشمارندة گرههای مقصد؛
 :kشمارندة نوع کاال؛

حل مسسلة وندهدفة مکانیابی هاب با درنظرگرفتن ...

 :sشمارندة سناریوهای مختلف.

مجموعهها
 :Nکل گرههاN={1,…,n} ،؛
 :Hگرههای هاب؛
 :Kنوع کاالها؛
 :sπمجموعهحاالت (سناریوها).

پارامترها
 :fiهزینة قطعی استقرار تسهیل هاب در گره i؛
𝑠𝑘
𝑑𝑜𝑊 :میزان جریان ییر قطعی کاالی نوع  kاز مبدأ
 oبه مقصد  dتحت سناریوی s؛
 :psاحتماب رخداد سناریوی (∑𝑠∈𝑠𝜋 𝑝𝑠 = 1) s؛
𝑠𝑖𝜋 :ریسک ییر قطعی گره هاب  iتحت سناریوی  s؛
𝑠𝑘
𝑖𝑜𝜋 :ریسک ییر قطعی مسیر مبدأ  oبه گره هاب i
برای حمل محصوب  kتحت سناریوی s؛
 :αنرخ تخفیف )(0≤α≤1؛
 :ρ1ضریب شدت تابع هدا )(1≤ρ1؛
 : ρ1ضریب شدت محدودیت احتمالی )(ρ1≤ρz؛
𝑠𝑘𝑑𝑗𝜋 :ریسک ییر قطعی مسیر گره هاب  jبه مقصد
 dبرای حمل محصوب  kتحت سناریوی s؛
 :δ1حد باالی ریسک هر گره هاب؛
 :δ2حد باالی ریسک مسیر مبدأ به هاب؛
 :δ3حد باالی ریسک مسیر هاب به هاب؛
 :δ4حد باالی ریسک مسیر هاب به مقصد؛
 :δ5حد باالی ریسک مسیر کلی حمل؛
 :β1سطح ا مینان ریسک هر گره هاب؛
 :β2سطح ا مینان ریسک مسیر مبدأ به هاب؛
 :β3سطح ا مینان ریسک مسیر هاب به هاب؛
 :β4سطح ا مینان ریسک مسیر هاب به مقصد؛
 :β5سطح ا مینان ریسک مسیر کلی حمل.

متغی ه

تصمیم

متلیرهای تصمیم مرحلة اوب
 :ziاگر تسهیل هاب در گره  iاستقرار یابد ،مقـدار 1
میگیرد .در ییر این صورت مقدار  0میگیرد.

متلیرهای تصمیم مرحلة دوم
𝑠𝑘
𝑑𝑗𝑖𝑜𝑋 :کسری از جریان کاالی نوع  kتحت سناریوی
𝑠 که از مبدا  oبه مقصد  dاز مسیر هـاب  iبـه هـاب j
𝑠𝑘
𝑑𝑗𝑖𝑜𝑋 ≤.(0
مقداری مثبت به خود میگیرد )≤ 1
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𝑠𝑘
𝑖𝑜𝑋 :اگر برای حمل کاالی نوع  kتحت سناریوی 𝑠

گــره مبــدأ  oبــه گــره هــاب  iمتصــل شــود ،مقــدار 1
میگیرد .در ییر این صورت مقدار صفر میگیرد.
𝑠 𝑘𝑗𝑖𝑋 :اگر برای حمل کاالی نوع  kتحت سناریوی 𝑠
گره هاب  iبه گره هاب  jمتصل شود ،مقدار  1میگیرد.
در ییر این صورت مقدار  0میگیرد.
𝑠𝑘
𝑑𝑗𝑋 :اگر برای حمل کاالی نوع  kتحت سناریوی 𝑠
گره هـاب  jبـه گـره مقصـد  dمتصـل شـود ،مقـدار 1
میگیرد .در ییر این صورت مقدار صفر میگیرد.

مساائلة چندهدفااة مکاا ن اا بظ هاا ب باا
د ن ،ا فتن و ژاظه غی قطعاظ نقا
ب لقوه و مسی ه
در ایــن بخــش ســاختار مــدب ارائــه مــیشــود .مــدب
پیشــنهادی در قالــب یــک برنامــهریــزی تصــادفی
دومرحلهای فرموببندی می شود .همان ـور کـه گفتـه
شد ،در این نوع برنامهریزی در مرحلة اوب تعداد و مکان
تسهیالت هـاب تعیـین مـیشـود .ایـن کـار تصـمیمی
استراتژیک است که در کوتـاهمـدت تلییـر نمـیکنـد و
ثابــت بــاقی مــیمانــد .گفتنــی اســت فراینــد اســتقرار
تسهیالت هاب در والنیمدت تعریف میشـود و فقـو
یک بار رخ میدهد .بنابراین ،تلییراتی برای هزینة ثابت
استقرار تسهیالت هـاب در نظـر گرفتـه نشـده و ثابـت
فرض شده است .در مرحلة دوم تصمیمات تـاکتیکی ،از
جمله مسیریابی و تخصیص نقاط تقاضـا بـه تسـهیالت
هاب انتخابشده در مرحلة اوب ،صـورت مـیپـایرد .بـا
استفاده از نرخ تخفیفی ) ،(0≤α≤1که قبالد تعریف شـد،
میتوان هزینة واحد تصادفی جابـهجـایی کـاالی نـوع
𝐾 ∈ 𝑘 از مبدأ 𝑁 ∈ 𝑜 به مقصد 𝑁 ∈ 𝑑 با تسهیالت هاب
𝐻 ∈ 𝑗  ،𝑖,تحـــت ســـناریوی 𝜋𝑠 ∈ 𝑠 ،را بـــه صـــورت
𝑠𝑘
𝑠𝑘
𝑠𝑘
𝑠𝑘
𝑑𝑗𝑖𝑜𝐹 تعریف کـرد کـه در آن 𝛾
𝑖𝑜𝑐𝛾 =
𝑗𝑖𝑐𝛼 +
𝑑𝑗𝑐𝜏 +
نرخ تخفیف مسیر مبدأ به هاب ( )α≤γو  τنرخ تخفیف
مسیر هاب به مقصد ( )α≤τاست .مدب با رعایت فـرض
برقراری نامساوی مثلثـی 21تعریـف شـده اسـت .فـرض
دیگر این است که در هر مسـیر حـداکثر از دو تسـهیل
هاب استفاده میشود ] .[24در ادامه مـدب پیشـنهادی
در قالــب یــک برنامــهریــزی تصــادفی دومرحلــهای
فرموببندی میشود:
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𝑠𝑘
𝑠𝑘 𝑠𝑘
𝑑𝑜𝑊 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑( 𝑠𝑝 ∑ 𝑀𝑖𝑛 𝑍 = ∑ 𝑓𝑖 𝑍𝑖 +
𝑑𝑗𝑖𝑜𝑋 𝑑𝑗𝑖𝑜𝐹
).

() 1
() 2

𝐾∈𝑘 𝑁∈𝑑 𝐻∈𝑗 𝐻∈𝑖 𝑁∈𝑜

𝜋𝑠∈𝑠

𝐻∈𝑖

𝑠
𝑑𝑗𝑖𝑜𝑘𝑋) 𝑠𝑑𝑗𝑘𝜋 𝑀𝑖𝑛 𝛤 = ∑ ∑ 𝑝𝑠 𝜋𝑖𝑠 𝑍𝑖 + ∑ 𝑝𝑠 (∑ ∑ ∑ ∑ ∑(𝜋𝑘𝑜𝑖𝑠 + 𝜌1 𝜋𝑘 𝑠 +
).
𝑗𝑖

𝐾∈𝑘 𝑁∈𝑑 𝐻∈𝑗 𝐻∈𝑖 𝑁∈𝑜

𝜋𝑠∈𝑠

𝜋𝑠∈𝑠 𝐻∈𝑖

Subject to:
𝑠𝑘
𝑑𝑗𝑖𝑜𝑋 ∑ ∑
=1

() 3

𝜋𝑠 ∈ 𝑠 𝑜, 𝑑 ∈ 𝑁 , 𝑘 ∈ 𝐾,

() 4

𝜋𝑠 ∈ 𝑠 𝑜, 𝑑 ∈ 𝑁, 𝑖 ∈ 𝐻, 𝑘 ∈ 𝐾,

() 5

𝜋𝑠 ∈ 𝑠 𝑜, 𝑑 ∈ 𝑁, 𝑗 ∈ 𝐻, 𝑘 ∈ 𝐾,

()6

𝜋𝑠 ∈ 𝑠 𝑜 ∈ 𝑁, 𝑖 ∈ 𝐻, 𝑘 ∈ 𝐾,

𝑠𝑘
𝑖𝑜𝑋
𝑖𝑍 ≤

() 7

𝜋𝑠 ∈ 𝑠 𝑖, 𝑗 ∈ 𝐻, 𝑘 ∈ 𝐾 ,

𝑖𝑍 ≤ 𝑠 𝑘𝑗𝑖𝑋

() 8

𝜋𝑠 ∈ 𝑠 𝑖, 𝑗 ∈ 𝐻, 𝑘 ∈ 𝐾 ,

𝑗𝑍 ≤ 𝑠 𝑘𝑗𝑖𝑋

() 9

𝜋𝑠 ∈ 𝑠 𝑑 ∈ 𝑁, 𝑗 ∈ 𝐻, 𝑘 ∈ 𝐾 ,

𝑠𝑘
𝑑𝑗𝑋
𝑗𝑍 ≤

()10

𝜋𝑠 ∈ 𝑠 𝑜, 𝑑 ∈ 𝑁 , 𝑖, 𝑗 ∈ 𝐻, 𝑘 ∈ 𝐾,

𝑠𝑘
𝑠𝑘
𝑑𝑗𝑖𝑜𝑋
𝑖𝑜𝑋 ≤

()11

𝜋𝑠 ∈ 𝑠 𝑜, 𝑑 ∈ 𝑁 , 𝑖, 𝑗 ∈ 𝐻, 𝑘 ∈ 𝐾,

𝑠𝑘
𝑑𝑗𝑖𝑜𝑋
𝑠 𝑘𝑗𝑖𝑋 ≤

()12

𝜋𝑠 ∈ 𝑠 𝑜, 𝑑 ∈ 𝑁 , 𝑖, 𝑗 ∈ 𝐻, 𝑘 ∈ 𝐾,

𝑠𝑘
𝑠𝑘
𝑑𝑗𝑖𝑜𝑋
𝑑𝑗𝑋 ≤

()13

𝜋𝑠 ∈ 𝑠 𝑜 ∈ 𝑁, 𝑖 ∈ 𝐻, 𝑘 ∈ 𝐾,

()14

𝜋𝑠 ∈ 𝑠 𝑖, 𝑗 ∈ 𝐻, 𝑘 ∈ 𝐾,

()15

𝜋𝑠 ∈ 𝑠 𝑑 ∈ 𝑁, 𝑗 ∈ 𝐻, 𝑘 ∈ 𝐾,

()16

𝜋𝑠 ∈ 𝑠 𝑖 ∈ 𝐻,

𝑝(𝜋𝑖𝑠 . 𝑍𝑖 ≥ 𝛿1 ) ≤ 𝛽1

()17

𝜋𝑠 ∈ 𝑠 𝑜 ∈ 𝑁, 𝑖 ∈ 𝐻, 𝑘 ∈ 𝐾,

𝑠𝑘
𝑠𝑘
𝑖𝑜𝜋(𝑝
𝑖𝑜𝑋 .
≥ 𝛿2 ) ≤ 𝛽2

()18

𝜋𝑠 ∈ 𝑠 𝑖, 𝑗 ∈ 𝐻, 𝑘 ∈ 𝐾,

𝑠𝑘
𝑗𝑖𝜋(𝑝
. 𝑋𝑖𝑗𝑘 𝑠 ≥ 𝛿3 ) ≤ 𝛽3

()19

𝜋𝑠 ∈ 𝑠 𝑗 ∈ 𝐻, 𝑑 ∈ 𝑁, 𝑘 ∈ 𝐾,

()20

𝜋𝑠 ∈ 𝑠 𝑜, 𝑑 ∈ 𝑁, 𝑖, 𝑗 ∈ 𝐻, 𝑘 ∈ 𝐾,

𝑠𝑘
𝑠𝑘
𝑠𝑘
𝑠𝑘
𝑖𝑜𝜋(( 𝑝
𝑗𝑖𝜋 +
𝑑𝑗𝜋 +
𝑑𝑗𝑖𝑜𝑋)
≥ 𝛿5 ) ≤ 𝛽5

()21

𝜋𝑠 ∈ 𝑠 𝑖, 𝑗 ∈ 𝐻, 𝑂, 𝑑 ∈ 𝑁, 𝑘 ∈ 𝐾,

𝑠𝑘
𝑠𝑘
𝑠𝑘
𝑑𝑗𝑖𝑜𝑋
𝑑𝑗𝑋 ,
𝑖𝑜𝑋 , 𝑋𝑖𝑗𝑘 𝑠 ,
≥0

()22

رابطة  1مربوط به تابع هدا اوب است؛ بـه صـورت
کمینهسـازی هزینـة ثابـت اسـتقرار تسـهیالت هـاب و
هزینة حملونقل ییرقطعـی تحـت سـناریوی  sπاسـت.
رابطة  2تابع هدا دوم است؛ به صـورت کمینـهسـازی
متوسو ریسک نقـاط بـالقوة اسـتقرار تسـهیالت هـاب
بهعالوة ریسک مسیر ،کـه تحـت سـناریو تعریـف شـده
است .رابطة  3بیان میکند که برای هـر مبـدأ 𝑁 ∈ 𝑜 و

𝐻∈𝑗 𝐻∈𝑖
𝑠𝑘
𝑑𝑗𝑖𝑜𝑋 ∑
𝑖𝑍 ≤
𝐻∈𝑗
𝑠𝑘
𝑑𝑗𝑖𝑜𝑋 ∑
𝑗𝑍 ≤
𝐻∈𝑖

𝑠𝑘
𝑠𝑘
𝑖𝑜𝑋
𝑑𝑗𝑖𝑜𝑋 ∑ ∑ ≤
𝑁∈𝑑 𝐻∈𝑗
𝑠𝑘
𝑑𝑗𝑖𝑜𝑋 ∑ ∑ ≤ 𝑠 𝑘𝑗𝑖𝑋
𝑁∈𝑑 𝑁∈𝑜
𝑠𝑘
𝑠𝑘
𝑑𝑗𝑋
𝑑𝑗𝑖𝑜𝑋 ∑ ∑ ≤
𝐻∈𝑖 𝑁∈𝑜

𝑠𝑘
𝑠𝑘
𝑑𝑗𝜋(𝑝
𝑑𝑗𝑋 .
≥ 𝛿4 ) ≤ 𝛽4

𝑧 ∈ 𝔹|𝐻| .

مقصد 𝑁 ∈ 𝑑 فقو یک مسیر وجود دارد .محدودیت هـای
 4تا  15شرایو ایجاد صحیح مسیر را تضمین میکنند.
محدودیت  16تضمین میکند که ریسک هر گره هـاب
تحــت ســناریوی 𝜋𝑠 ∈ 𝑠 ،بــا احتمــاب  1-β1از مقــدار δ1
بیشتر نشود .محدودیت  17تضـمین مـی کنـد ریسـک
مسیر مبدأ به هاب برای محصوب 𝐾 ∈ 𝑘 تحت سناریوی
𝜋𝑠 ∈ 𝑠 ،بــا احتمــاب  ،1-β2از مقــدار  δ2بیشــتر نشــود.
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محدودیت  18تضمین می کند ریسک مسـیر هـاب بـه
هاب برای محصـوب 𝐾 ∈ 𝑘 تحـت سـناریوی 𝜋𝑠 ∈ 𝑠 ،بـا
احتماب  ،1-β3از مقدار  δ3بیشتر نشـود .محـدودیت 19
تضمین می کند ریسـک مسـیر هـاب بـه مقصـد بـرای
محصوب 𝐾 ∈ 𝑘 تحت سناریوی 𝜋𝑠 ∈ 𝑠 ،با احتماب ،1-β4
از مقدار  δ4بیشتر نشود .محدودیت  20نشان مـیدهـد
ریسک مسیر کلی مبدأ به مقصد محصوب 𝐾 ∈ 𝑘 تحـت
سناریوی 𝜋𝑠 ∈ 𝑠 ،با احتمـاب  ،1-β5از مقـدار  δ5بیشـتر
نشود .محدودیتهای  21و  22مربوط به محدودیتهای
متلیرهای ییر منفی و  0یک مسسله است .گفتنی است در
مــدب حاضــر نیــازی بــه تعریــف مســتقیم متلیرهــای
𝑠𝑘
𝑠𝑘
𝑑𝑗𝑖𝑜𝑋 𝑠 𝑘𝑗𝑖𝑋  𝑋𝑖𝑗𝑘 𝑠 ,به صورت متلیرهای صفر و یک
𝑖𝑜𝑋 , 𝑋𝑖𝑗𝑘 𝑠 ,
نیست .زیرا ،بـا توجـه بـه مـاتریم ضـرایب تکنولوژیـک،
همواره در جواب بهینة مدب  1تا  22متلیرهای ماکور به
صورت عدد صحیح به دست میآیند.
برای حل مدب باید محدودیتهای احتمـالی  16تـا
 20به صورت خطی درآینـد .اگـر تعـداد سـناریوها بـه
اندازة کافی بزرگ فـرض شـوند ،مـیتـوان تـابع توزیـع
احتماب معیارهای عـدم ا مینـان نقـاط بـالقوة هـاب و
مسیر را به صورت نرمـاب فـرض کـرد .در ادامـه شـکل
خطی محدودیت احتمالی  16بیان میشود:
()23

𝜋𝑠 ∈ 𝑠 𝑖 ∈ 𝐻,

بهصورت رابطة  24تعریف کرد:
()24
𝑖𝑍 𝑖𝑓 ∑ Min Ω θ1
𝐻∈𝑖
𝑠𝑘
𝑠𝑘 𝑠𝑘
𝑑𝑜𝑊 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑( 𝑠𝑝 ∑ + θ1
𝑑𝑗𝑖𝑜𝑋 𝑑𝑗𝑖𝑜𝐹
)
𝐾∈𝑘 𝑁∈𝑑 𝐻∈𝑗 𝐻∈𝑖 𝑁∈𝑜

𝜋𝑠∈𝑠 𝐻∈𝑖
ks
+θ2 ∑ ps (∑ ∑ ∑ ∑ ∑(πkois + ρ1 πkij s + πkjds )X oijd
)
o∈N i∈H j∈H d∈N k∈K

s∈sπ

در ارتباط با درجة اهمیت توابع هدا گفتنی اسـت
که این ضرایب شامل درجه اهمیت هـم مقیـاسسـازی
توابع هدا میباشند.

وش حل
با توجه به اینکه مدب این مسسله به صورت برنامهریـزی
عــدد صــحیح مرکــب اســت ،و همچنــین ســاختار
محدودیتهای مسسله بشکل بلوکی مـیباشـد ،در ایـن
بخش الگوریتم تجزیة بندرز جهت حـل مـدب اسـتفاده
میشود.

وش تجز ة بند ز
زیرمسسلة SP 22در فضای متلیرهای
برای هر بردار مقادیر ثابت |𝐻|𝔹 ∈ ̂𝑧 به صورت روابـو  3و
 10تا  15و  17تا  21و  25تا  31تعریف میشود:
𝑠𝑘
𝑠𝑘
𝑠𝑘
𝑑𝑗𝑋
𝑑𝑗𝑖𝑜𝑋 ,
𝑖𝑜𝑋 , 𝑋𝑖𝑗𝑘 𝑠 ,

𝑖𝑍 𝛿1 ≥ (𝜋𝑖𝑠 + 𝑧1−𝛽1 √𝜎𝜋2𝑠 ) .
𝑖

بــا اســتفاده از ضــرایب  θ1و  θ2بــه صــورت درجــة
اهمیت توابع هدا می توان تابع هـدا تجمیـعشـده را
()25

𝜋𝑠∈𝑠

𝑖𝑍 𝑠𝑖𝜋 𝑠𝑝 ∑ ∑ +θ2

𝑠𝑘
𝑠𝑘
𝑠𝑘
𝑠𝑘
𝑠𝑘
𝑠𝑘 𝑠𝑘
𝑑𝑜𝑊 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑( 𝑠𝑝 ∑( 𝑀𝑖𝑛 𝐾 = θ1
𝑑𝑗𝑖𝑜𝑋 𝑑𝑗𝑖𝑜𝐹
𝑖𝑜𝜋(∑ ∑ ∑ ∑ ∑( 𝑠𝑝 ∑( )) + θ2
𝑗𝑖𝜋 + 𝜌1
𝑑𝑗𝜋 +
𝑑𝑗𝑖𝑜𝑋)
)).
𝐾∈𝑘 𝑁∈𝑑 𝐻∈𝑗 𝐻∈𝑖 𝑁∈𝑜

𝜋𝑠∈𝑠

𝐾∈𝑘 𝑁∈𝑑 𝐻∈𝑗 𝐻∈𝑖 𝑁∈𝑜

𝜋𝑠∈𝑠

𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜: )3( ,)10( -)15(,)17( -)21(,

()26
()27
()28

𝑠 𝑜, 𝑑 ∈ 𝑁, 𝑖 ∈ 𝐻, 𝑘 ∈ 𝐾,
𝜋𝑠 ∈
𝑠 𝑜, 𝑑 ∈ 𝑁, 𝑗 ∈ 𝐻, 𝑘 ∈ 𝐾,
𝜋𝑠 ∈
𝑠 𝑜 ∈ 𝑁, 𝑖 ∈ 𝐻, 𝑘 ∈ 𝐾,

𝑠𝑘
𝑑𝑗𝑖𝑜𝑋 ∑
𝑖̂𝑍 ≤
𝐻∈𝑗
𝑠𝑘
𝑑𝑗𝑖𝑜𝑋 ∑
𝑗̂𝑍 ≤

𝑖̂𝑍 ≤

𝐻∈𝑖
𝑠𝑘
𝑖𝑜𝑋

𝜋𝑠 ∈

()29

𝜋𝑠 ∈ 𝑠 𝑖, 𝑗 ∈ 𝐻, 𝑘 ∈ 𝐾 ,

𝑖̂𝑍 ≤ 𝑠 𝑘𝑗𝑖𝑋

()30

𝜋𝑠 ∈ 𝑠 𝑖, 𝑗 ∈ 𝐻, 𝑘 ∈ 𝐾 ,

𝑗̂𝑍 ≤ 𝑠 𝑘𝑗𝑖𝑋

()31

𝑠 𝑑 ∈ 𝑁, 𝑗 ∈ 𝐻, 𝑘 ∈ 𝐾 ,

𝑗̂𝑍 ≤

𝑠𝑘
𝑑𝑗𝑋

𝜋𝑠 ∈

𝑘 𝑖, 𝑗 ∈ 𝐻, 𝑜, 𝑑 ∈ 𝑁,
𝜋𝑠 ∈ 𝑠 ∈ 𝐾,

𝑠𝑘
𝑠𝑘
𝑠𝑘
𝑑𝑗𝑖𝑜𝑋
𝑑𝑗𝑋 ,
𝑖𝑜𝑋 , 𝑋𝑖𝑗𝑘 𝑠 ,
≥0

نشریه تخصصی مهندسی صنایع ،دوره  ،48شماره  ،2مهر ماه 1393

250

فــرض کنیــد  𝑢𝑖 , 𝑖 = 1, … ,17بــهترتیــب مقــادیر
متلیرهای مسسلة دوگان محدودیتهای  10 ،3تـا ، 15
 17تا  21و  25تا  31باشـد .مـیتـوان مسـسلة دوگـان
()32

زیرمســسلة فــو ) (DSرا بــه صــورت روابــو  32تــا 37
تعریف کرد:

3
2
4
̂
̂
̂
𝑑𝑖𝑜𝑢 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑀𝑎𝑥 𝑈 = ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑢1𝑜𝑑 𝑘𝑠 −
𝑖𝑍 𝑠𝑘 𝑖𝑜𝑢 ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑘𝑠 𝑍𝑖 − ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑢𝑜𝑗𝑑 𝑘𝑠 𝑍𝑗 −
𝜋𝑠∈𝑠 𝐾∈𝑘 𝑁∈𝑑 𝐻∈𝑗 𝑁∈𝑜

𝜋𝑠∈𝑠 𝐾∈𝑘 𝐻∈𝑖 𝑁∈𝑜

𝜋𝑠∈𝑠 𝐾∈𝑘 𝑁∈𝑑 𝑁∈𝑜

𝜋𝑠∈𝑠 𝐾∈𝑘 𝑁∈𝑑 𝐻∈𝑖 𝑁∈𝑜

5
6
15
7
14
̂
̂
̂
𝑗𝑖𝑢 ∑ ∑ ∑ ∑ −
𝑘𝑠 𝑍𝑖 − ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑢𝑖𝑗 𝑘𝑠 𝑍𝑗 − ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑢𝑗𝑑 𝑘𝑠 𝑍𝑗 − ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑢𝑜𝑖 𝑘𝑠 𝛿2 − ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑢𝑖𝑗 𝑘𝑠 𝛿3
𝜋𝑠∈𝑠 𝐾∈𝑘 𝐻∈𝑗 𝐻∈𝑖

𝜋𝑠∈𝑠 𝐾∈𝑘 𝑁∈𝑑 𝐻∈𝑗

𝜋𝑠∈𝑠 𝐾∈𝑘 𝐻∈𝑖 𝑁∈𝑜

17
𝑑𝑗𝑖𝑜𝑢
𝑘𝑠 𝛿5 .

𝜋𝑠∈𝑠 𝐾∈𝑘 𝐻∈𝑗 𝐻∈𝑖

𝜋𝑠∈𝑠 𝐾∈𝑘 𝐻∈𝑗 𝐻∈𝑖

∑ ∑ ∑ ∑∑∑ −

16
𝑑𝑗𝑢
𝑘𝑠 𝛿4

𝜋𝑠∈𝑠 𝐾∈𝑘 𝑁∈𝑑 𝐻∈𝑗 𝐻∈𝑖 𝑁∈𝑜

∑ ∑ ∑ ∑−
𝜋𝑠∈𝑠 𝐾∈𝑘 𝑁∈𝑑 𝐻∈𝑗

Subject to:
3
8
9
10
13
2
11
12
𝑑𝑖𝑜𝑢 𝑢1𝑜𝑑 𝑘𝑠 −
𝑠𝑘 𝑑𝑗𝑢 𝑘𝑠 − 𝑢𝑜𝑗𝑑 𝑘𝑠 − 𝑢𝑜𝑖𝑗𝑑 𝑘𝑠 − 𝑢𝑜𝑖𝑗𝑑 𝑘𝑠 − 𝑢𝑜𝑖𝑗𝑑 𝑘𝑠 + 𝑢𝑜𝑖 𝑘𝑠 + 𝑢𝑖𝑗 𝑘𝑠 +

()33
𝑜, 𝑑 ∈ 𝑁 , 𝑖, 𝑗 ∈ 𝐻,

𝑠𝑘
𝑠𝑘
𝑠𝑘
𝑠𝑘 𝑠𝑘
𝑑𝑜𝑊 𝑠𝑝 ) ≤ 𝜃1
𝑖𝑜𝜋( 𝑠𝑝 𝐹𝑜𝑖𝑗𝑑 + 𝜃2
𝑗𝑖𝜋 + 𝜌1
𝑑𝑗𝜋 +
),

2
𝑠𝑘
𝑠𝑘
𝑠𝑘
−𝑢17
𝜌𝑜𝑖𝑗𝑑 𝑘𝑠 ((𝜋𝑜𝑖 + 𝜌2 𝜋𝑖𝑗 + 𝜋𝑗𝑑 ) + 𝑧1−𝛽5 √𝜎𝜋𝑘 𝑠 +

𝑠𝑘
𝑠𝑘
𝑑𝑗𝜋2 𝜋𝑖𝑗 +

𝑖𝑜

𝜋𝑠 ∈ 𝑠 𝑘 ∈ 𝐾 ,

()34

𝜋𝑠 ∈ 𝑠 𝑜 ∈ 𝑁 , 𝑖 ∈ 𝐻, 𝑘 ∈ 𝐾 ,

()35

𝜋𝑠 ∈ 𝑠 𝑖, 𝑗 ∈ 𝐻, 𝑘 ∈ 𝐾 ,

()36

𝜋𝑠 ∈ 𝑠 𝑑 ∈ 𝑁 , 𝑗 ∈ 𝐻, 𝑘 ∈ 𝐾 ,

≤ 0,

) 𝑠 𝑘𝑧1−𝛽2 √𝜎𝜋2
𝑖𝑜

+

𝑠𝑘
𝑖𝑜𝜋(

14
𝑖𝑜𝑢
𝑠𝑘

−

𝑢11
𝑠𝑘 𝑖𝑜

−

8
𝑑𝑗𝑖𝑜𝑢
𝑠𝑘

∑∑+

4
𝑖𝑜𝑢−
𝑠𝑘

𝑁∈𝑑 𝐻∈𝑗

2
5
6
9
15
𝑠𝑘
12
𝑗𝑖𝑢−
𝑘𝑠 − 𝑢𝑖𝑗 𝑘𝑠 + ∑ ∑ 𝑢𝑜𝑖𝑗𝑑 𝑘𝑠 − 𝑢𝑖𝑗 𝑘𝑠 − 𝑢𝑖𝑗 𝑘𝑠 (𝜋𝑖𝑗 + 𝑧1−𝛽3 √𝜎𝜋𝑘 𝑠 ) ≤ 0,
𝑗𝑖

𝑁∈𝑑 𝑁∈𝑜

2
10
13
16
𝑠𝑘
7
𝑑𝑗𝑢−
𝑘𝑠 + ∑ ∑ 𝑢𝑜𝑖𝑗𝑑 𝑘𝑠 − 𝑢𝑗𝑑 𝑘𝑠 − 𝑢𝑗𝑑 𝑘𝑠 (𝜋𝑗𝑑 + 𝑧1−𝛽4 √𝜎𝜋𝑘 𝑠 ) ≤ 0,
𝑑𝑗

𝑖 = 2, … ,17

()37

𝑢1 𝑓𝑟𝑒𝑒 , 𝑢 ≥ 0
𝑧 ∈ 𝔹|𝐻| .

حاب ،بق الگوریتم تجزیة بنـدرز ،جهـت محاسـبة
حد پایین ،مسسلة اصلی بندرز (MP) 23مـدب مـی شـود.
متلیر جدید  Zlowerبرای هزینة جابهجـایی کـل تعریـف
میشود .بدین ترتیب میتوان مسسلة اصلی بنـدرز را بـه
صورت روابو  38 ،14و  39فرموببندی کرد:

فرض کنید مقادیر 𝑖̅𝑢 متعلـق بـه مجموعـة
نشاندهندة نقاط گوشـهای 24شـدنی مسـسلة دوگـان و
مقـــادیر 𝑖̿𝑢 متعلـــق بـــه مجموعـــة ) 𝐷𝑝(𝑅 نمایـــانگر
مجموعهشعاعهای حدی 25مسسلة دوگان باشند .مسـسلة
آزادشدة اصلی بنـدرز (RMP) 26را مـیتـوان بـه صـورت
روابو  40 ،14و  41فرموببندی کرد.
) 𝐷𝑝(𝐸،

MinΩ=Zlower

()38

𝐻∈𝑖 𝑁∈𝑜
𝑖

(Subject to: )14
𝑖𝑍 𝑠𝑖𝜋 𝑠𝑝 ∑ ∑ 𝑍𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟 ≥ 𝜃1 ∑ 𝑓𝑖 𝑍𝑖 + 𝜃2

()39

𝐻∈𝑖

𝜋𝑠∈𝑠 𝐻∈𝑖

MinΩ=Zlower
(Subject to: )14

()40

3
2
𝑑𝑖𝑜̅𝑢 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑍𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟 ≥ 𝜃1 ∑ 𝑓𝑖 𝑍𝑖 + 𝜃2 ∑ ∑ 𝑝𝑠 𝜋𝑖𝑠 𝑍𝑖 + ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑢̅1𝑜𝑑 𝑘𝑠 −
𝑑𝑗𝑜 ̅
𝑢 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑘𝑠 𝑍𝑖 −
𝑗𝑍 𝑠𝑘
𝜋𝑠∈𝑠 𝐾∈𝑘 𝑁∈𝑑 𝐻∈𝑗 𝑁∈𝑜

𝜋𝑠∈𝑠 𝐾∈𝑘 𝑁∈𝑑 𝑁∈𝑜

𝜋𝑠∈𝑠 𝐾∈𝑘 𝑁∈𝑑 𝐻∈𝑖 𝑁∈𝑜

𝜋𝑠∈𝑠 𝐻∈𝑖

𝐻∈𝑖

5
6
4
7
𝑖𝑜̅𝑢 ∑ ∑ ∑ ∑ −
𝑗𝑖 ̅
𝑗𝑖 ̅
𝑑𝑗̅
𝑢 ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑘𝑠 𝑍𝑖 −
𝑢 ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑘𝑠 𝑍𝑖 −
𝑢 ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑘𝑠 𝑍𝑗 −
𝑗𝑍 𝑠𝑘
𝜋𝑠∈𝑠 𝐾∈𝑘 𝑁∈𝑑 𝐻∈𝑗

) 𝐷𝑝(𝐸 ∈ 𝑖̅𝑢∀

𝜋𝑠∈𝑠 𝐾∈𝑘 𝑁∈𝑑 𝐻∈𝑗 𝐻∈𝑖 𝑁∈𝑜

()41

𝜋𝑠∈𝑠 𝐾∈𝑘 𝐻∈𝑗 𝐻∈𝑖

𝜋𝑠∈𝑠 𝐾∈𝑘 𝐻∈𝑗 𝐻∈𝑖

𝜋𝑠∈𝑠 𝐾∈𝑘 𝐻∈𝑖 𝑁∈𝑜

16
− ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑢̅14
̅ 15
𝑑𝑗̅
̅ 17
𝑢 ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑜𝑖 𝑘𝑠 𝛿2
𝑢 ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑖𝑗 𝑘𝑠 𝛿3 −
𝑢 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑘𝑠 𝛿4 −
𝑜𝑖𝑗𝑑 𝑘𝑠 𝛿5 .
𝜋𝑠∈𝑠 𝐾∈𝑘 𝑁∈𝑑 𝐻∈𝑗

𝜋𝑠∈𝑠 𝐾∈𝑘 𝐻∈𝑗 𝐻∈𝑖

𝜋𝑠∈𝑠 𝐾∈𝑘 𝐻∈𝑖 𝑁∈𝑜

2
̅3
̅4
𝑑𝑖𝑜 ̅𝑢 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 0 ≥ ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑢̅ 1𝑜𝑑 𝑘𝑠 −
𝑖𝑍 𝑠𝑘 𝑖𝑜𝑢 ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑘𝑠 𝑍𝑖 − ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑢𝑜𝑗𝑑 𝑘𝑠 𝑍𝑗 −
𝜋𝑠∈𝑠 𝐾∈𝑘 𝐻∈𝑖 𝑁∈𝑜

𝜋𝑠∈𝑠 𝐾∈𝑘 𝑁∈𝑑 𝐻∈𝑗 𝑁∈𝑜

𝜋𝑠∈𝑠 𝐾∈𝑘 𝑁∈𝑑 𝐻∈𝑖 𝑁∈𝑜

𝜋𝑠∈𝑠 𝐾∈𝑘 𝑁∈𝑑 𝑁∈𝑜

5
6
7
𝑗𝑖̅𝑢 ∑ ∑ ∑ ∑ −
𝑗𝑖 ̅
𝑑𝑗̅
̅ 14
̅ 15
𝑢 ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑘𝑠 𝑍𝑖 −
𝑢 ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑘𝑠 𝑍𝑗 −
𝑢 ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑘𝑠 𝑍𝑗 −
𝑢 ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑜𝑖 𝑘𝑠 𝛿2 −
𝑖𝑗 𝑘𝑠 𝛿3
𝜋𝑠∈𝑠 𝐾∈𝑘 𝐻∈𝑗 𝐻∈𝑖

) 𝐷𝑝(𝑅 ∈ 𝑖̿𝑢∀

𝜋𝑠∈𝑠 𝐾∈𝑘 𝐻∈𝑖 𝑁∈𝑜

𝜋𝑠∈𝑠 𝐾∈𝑘 𝑁∈𝑑 𝐻∈𝑗

𝜋𝑠∈𝑠 𝐾∈𝑘 𝐻∈𝑗 𝐻∈𝑖

𝜋𝑠∈𝑠 𝐾∈𝑘 𝐻∈𝑗 𝐻∈𝑖

16
𝑑𝑗̅𝑢 ∑ ∑ ∑ ∑ −
̅ 17
𝑢 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑘𝑠 𝛿4 −
𝑜𝑖𝑗𝑑 𝑘𝑠 𝛿5 .
𝜋𝑠∈𝑠 𝐾∈𝑘 𝑁∈𝑑 𝐻∈𝑗 𝐻∈𝑖 𝑁∈𝑜

𝜋𝑠∈𝑠 𝐾∈𝑘 𝑁∈𝑑 𝐻∈𝑗

𝑧 ∈ 𝔹|𝐻| .
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نت ج عدد

نمودا عملک د الگو تم تجز ة بند ز

در این بخش ابتـدا دو مسـسلة  p1و  p2بـا ویژگـیهـای
مختلف تعریف می شود .سنم بـرای مـدب پیشـنهادی
جواب مسسلة  p1برای شبکههای هاب با تعـداد ،10 ،5
 20 ،15گره و مسسلة  p2برای تعداد  12 ،10 ،8 ،6گره
بــا اســتفاده از الگــوریتم تجزیــة بنــدرز و حــلکننــدة
پیشفرض  Cplexمحاسبه و با یکدیگر مقایسه میشود.
در جدوب  2مقادیر مختلـف پارامترهـای اسـتفادهشـده
برای مسسلههای  p1و  p2مـیآیـد .مقـادیر پارامترهـا در
سناریوهای مختلف به ور تصـادفی تولیـد شـده و بـه
صورتی فرض شده که همة شرایو واقعی ،شامل مقادیر
محتمل و خوشبینانه و بدبینانه ،را پوشش دهد .گفتنی
است مقـادیر ریسـک شـاخصهـای مختلـف از ریـق
تکنیکهای تصمیمگیری وندمعیاره ،بـق رابطـة ،42
ادیام و میانگین و واریانم ریسک نهایی نقاط بـالقوه و
مسیرهای مختلف شبکة محاسبه شد.
𝑠
𝑘
𝑛
𝑠𝑚𝑘𝑖𝜋 𝑚 𝑖𝐺 𝜋𝑖 = ∑𝑘∈𝐾 ∑𝑚=1
𝜋𝑠 ∈ 𝑠 𝑖 ∈ 𝐻,
()42
شاخص 𝑚𝑘𝑖𝐺 وزن شاخص mام ریسک گـره  iبـرای
کاالی نوع  k ∈ Kاست ،زمانی که برای هر گره  nمعیـار
ریســک فــرض شــود .در شــکل  2نمون ـة شــماتیکی از
معیارهای مختلف بـرای گـرههـای بـالقوة هـاب ،تحـت
سناریوهای مختلف ،میآید.

نحوة حل مسسله و عملکرد الگوریتم بنـدرز در شـکل 1
میآید.
وقف

شرو

عيين یک هو ب ش ن
 MPر سئ

هو ب نش ن

حل سئ RMP
و عيين ح پایين
حل
رر ح شبک اب و
سئ  DSPو ق م ر اس یک
حال ها وهو آ ه یر:

هو ب نا ح و

سئ
حا ب شعا ح
(u
̿ i ∈ R(pD )) DSP
ههت ولي رش ش ن

هو ب ش ن

(u
)) ̅ i ∈ E(pD

عيين ح

ات

هو ب نش ن

نش ن یا نا ح و و ن
سئ SP

وقف

گر ی
شر
ر
|𝑈𝐵 − 𝐿𝐵| ≤ ε

ي ن
هين

شبک

خير
وقف

ولي رش ش ن ه ی
ر سئ RMP
( ح و یت )41

ولي رش هينگ ه ی
ر سئ RMP
( ح و یت )40

شکل  .1نمودا عملک د الگو تم تجز ة بند ز

گره اب

...

نيت

شر ی آب و و ی

نا یو  n-م
شکل  .2معی ه

...
غی قطعظ ا هه

ر ريک

نا یو وم
ب لقوة ه ب

نر با

نا یو و
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جدول  .2مشخص ت دو مث ل عدد
نام م ئله

p1
2
4
20
1
3
1/5
2
0/8
0/4
0/8
%90
%90
%95
%90
%95
106
106
2×106

تعداد نوع کاال
تعداد گرههای بالقوة هاب
تعداد سناریوها
درجة اهمیت تابع هدا اوب
درجة اهمیت تابع هدا دوم
ضریب شدت در تابع هدا
ضریب شدت در محدودیت احتمالی
نرخ تخفیف مسیر مبدأ ـ هاب
نرخ تخفیف مسیر هاب ـ هاب
نرخ تخفیف مسیر هاب ـ مقصد
سطح ا مینان نقاط بالقوة هاب
سطح ا مینان مسیر مبدأ ـ هاب
سطح ا مینان مسیر هاب ـ هاب
سطح ا مینان مسیر هاب ـ مقصد
سطح ا مینان کل مسیر
حد باالی ریسک نقاط بالقوة هاب
حد باالی ریسک مسیر مبدأ ـ هاب
حد باالی ریسک مسیر هاب ـ هاب

p2
1
5
8
2
3
1
2
0.9
0.1
0/9
%90
%90
%95
%90
%95
5×106
105
2×105

6

حد باالی ریسک مسیر هاب ـ مقصد

5

10
5×106

10

9

10

حد باالی ریسک کل مسیر
5

هزینة ثابت استقرار
هزینة جابهجایی مسیر مبدأ ـ هاب
هزینة جابهجایی مسیر هاب ـ هاب
هزینة جابهجایی مسیر هاب ـ مقصد
میزان جریان
احتماب رخداد سناریوها

4

3×10
(N(100،40
(N(90،40
(N(100،30
(N(100،40
(U(0،1

5×10

(U(30،40
(U(10،40
(U(30،50
(U(100،500
(U(0،1

جدول  .3هز نة استق ا د مسئلة  p1و  p2ب ا شبکهه ظ ب اندازهه
Gap

Iter

BD solution
*
BD

CS solution

*

z

BD

Ω

*
CS

z

Const

مختل
Variable

N

*
CS

Ω

0

7

1

1281405

1

1281405

80180

18245

5

0/01

8

2,3,4

4064274/8

-

-

304880

67850

10

0/1

4

1,3,4

-

-

674680

149455

15

1,2,3,4

0/1

6350966/3

-

11190480

263060

20

13282690

-

34448

7888

6

0

9

4

1532920

4

1532920

13648

8

0/01

9

3,4,5

2642425/2

4,5

1618925

59792

10

0/01

16

2,4,5

4090059/1

-

-

92240

21010

12

0/1

15

1،3،4

5767300/6

-

-

131792

29972

p1

pz

CS: Cplex solver
BD: Bender’s decomposition algorithm
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در جدوب  3نتایج حل دو مسسلة  p2و  pzبـا تعـداد
گرههای مختلف تحت دو رویکرد متفاوت میآید.
همانگونه که انتظـار مـیرفـت در جـدوب  3مـدب
پیشنهادی بهازای همة اندازة شبکهها با الگوریتم تجزیة
بندرز حل شد .در حالی که حلکنندة  Cplexفقو قـادر
به حل مدب با شبکهای به اندازة  5گره برای مسـسلة p1
و  6و  8گره برای مسسلة  p2است که این موضوع مبین
کارایی عملکرد روش حل پیشنهادی است .با توجـه بـه
نتایج جدوب  ،3مشخص است نقاط بالقوة هـاب شـمارة
 3و  4برای مسسلة  p1و نقطة بالقوة هاب شمارة  4برای
مســسلة  p2در همــة مــوارد بــه منزلــة مکــان اســتقرار
تسهیالت هاب انتخاب شدهاند که نشان مـیدهـد ایـن
نقاط کمترین حساسیت را به سناریوهای مختلف دارنـد
و پایدارند .در ادامه مقادیر هزینة ثابت استقرار و ریسک
گرههای ماکور برای دو مسسله افـزایش داده شـد و بـار
دیگر مدب بهازای مسائل مختلف حل شد و مشاهده شد
این گرهها در هی یک از شبکهها به منزلة مکان استقرار
تسهیالت هاب انتخاب نشدهاند .این نتیجه نیز درسـتی
کارکرد الگوریتم تجزیة بندرز بهکاررفته برای حل مـدب
را نشان میدهـد .در پایـان رونـد هـمگرایـی الگـوریتم
تجزیة بندرز در قالب شکل  3بـه ـور شـماتیک بـرای
نمونة مسسلة  p2با اندازة  5رسم شده است.

نتیجهای
در ایــن پــژوهش ابتــدا مســسلة مکــانیــابی وندهدف ـة
تسهیالت هاب ،با درنظرگرفتن ویژگیهای ییـر قطعـی
نقاط بالقوه و مسـیرها ،بـا تعریـف تـابع هـدا اوب ،بـه
صــورت کمینــهکــردن مجمــوع هزین ـة ثابــت اســتقرار
تسهیالت هاب ،بهعالوة هزینـة احتمـالی حمـلونقـل و
تابع هدا دوم به صـورت کمینـهکـردن ریسـک نقـاط
استقرار تسهیالت هاب و مسیرها معرفی شـد .در ادامـه
بیان شد که شاخصهایی از قبیل شـرایو آبو هـوایی،
امنیت ،نرخ تبادب ارز ،احتماب قطع به منزلة ریسک در
مدب در نظر گرفته شدهاند .سنم از روش تجزیة بندرز
برای حل مـدب اسـتفاده شـد .در انتهـا ،بـا اسـتفاده از
الگوریتم تجزیة بندرز و همچنین بـدون اسـتفاده از آن
دو مسسلة  p1و  p2حل شد و با مقایسـة نتـایج درسـتی
عملکرد روش حل پیشنهادی مشخص شد .در مطالعات
آتی میتوان از روش تخمین میانگین نمونهگیری بـرای
تعیین سناریوهای کارآمد و همچنـین تعـداد بهینـة آن
استفاده کرد .همچنین مـیتـوان الگـوریتم بهبودیافتـة
تجزیة بندرز را برای حل مدب به کار برد.

شکل  .3نمودا همگ ا ظ الگو تم تجز ة بند ز ب ا مسئلة
 p1ب اندازة 5
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انگلیسظ به ت تیب استف ده د متن
1- Reliability Level
2- Chance Constraint
3- Bendrs Decomposition Algorithm
4- Multi Objective Problem
5- Stochastic Optimization
6- Robust Optimization
7- Tabu Search
8- The Hub Median Problem
9- Scenario Biased Approach
10- The Stochastic p-hub Center Problem
11- A Lagrangian-relaxation Algorithm
12- Binary Programing
13- Branch and Bond Algorithm
14- Single Allocation p-hub Median Problem
15- Outer Approximation
16- Minimax Regret
17- Sample Average Approximation Method
18- An Interactive Decision-aid Approach
19- The Asymptotic Approximations
20- Preprocessing
21- Triangle Inequality
22- Subproblem
23- Master Problem
24- Extreme Point
25- Extreme Ray
26- Relaxed Master Problem
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