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چکیده

مساله مکان  یابی-مسیریابی، بعنوان یکی از مهم ترین مسائل در مدیریت لجستیک محسوب می  شود. در دنیای 
واقعی، سه سطح تصمیم  گیری در سیستم  های لجستیکی وجود دارد. در سطح اول تصمیمات استراتژیک، كه دارای 
تاثیرات بلند مدت )چندین سال( هستند، قرار دارند. در سطح بعدی تصمیمات تاكتیکی با تاثیرات میان مدت ماهانه 
و فصلی و سرانجام در سطح آخر تصمیمات عملیاتی، در سطح روزانه و هفتگی قرار دارند. برای مساله مکان  یابی-

مسیریابی در دو سطح استراتژیک )مکان  یابی( و تاكتیکی )مسیریابی( تصمیم  گیری صورت می  گیرد. همچنین در 
مکان یابی- مساله  در خصوص  تصمیم گیری  برای  غیرقطعی  هزینه  های  و  تقاضا  با عرضه،  اغلب  واقعی،  دنیای 

مسیریابی مواجه هستیم. در نظر گرفتن عدم قطعیت ناشی از این شرایط در طراحی و تحلیل مدل، مساله را با 
 )NP-Hard( چالش  های فراوانی روبه  رو می  كند. بنابراین مکان  یابی-مسیریابی مساله  ای با پیچیدگی زمانی از نوع

است، كه حل آن در اندازه بزرگ با استفاده از روش های دقیق، سخت و تقریبا ناممکن است.

هدف این پژوهش، ارائه مدل ریاضی جدید برای مساله مکان  یابی-مسیریابی با بارگیری تركیبی است. بنابراین 
در این مساله هدف، چگونگی ترتیب بازدید ایستگاه  ها و یا انبارها است كه ضمن كمینه كردن هزینه  های مسیریابی 
وسیله نقلیه، سبب بیشینه كردن رضایت مشتریان شود. همچنین در این تحقیق با افزودن محدودیت  های بارگیری 
تركیبی و پنجره  های زمانی به مدل ریاضی سعی در كاربردی  تر كردن مساله مکان  یابی-مسیریابی شده است. حل 
این مساله از الگوریتم  های فرا ابتکاری مانند ژنتیک و بهینه سازی ذرات انجام پذیرفته است و كارایی روش حل 

پیشنهادی با استفاده از نتایج محاسباتی نشان داده می  شود. 

کلمات کلیدی: مکان  یابی تسهیالت، مسیریابی، حمل و نقل، مساله مکان  یابی-مسیریابی، بارگیری تركیبی
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معرفی و کلیات . 1

مقدمه. 1-1

در این فصل، در ابتدا به تعریف مسئله مکان یابی-مسیریابی و بیان برخی از كاربردهای این مسئله در صنعت 
و دنیای واقعی می پردازیم. در ادامه، اهمیت و ضرورت این تحقیق و مهم ترین اهداف آن بیان می شود. در ادامه، 
ضمن بیان مفروضات در نظر گرفته شده در فرآیند تحقیق، روش حل به تفصیل بیان گردید. در نهایت، ساختار 

كلی گزارش بررسی می شود.

تعریف مسئله. 1-2

تعیین  و  تسهیالت  برای  بالقوه  مکان های  یافتن  از:  است  عبارت  مکان یابی-مسیریابی  مسئله  كلی  به طور 
مسیرهایی برای خدمت رسانی به مشتریان. مسئله مکان یابی-مسیریابی، تركیبی از دو مسئله مکان یابی تسهیالت 
و مسیریابی وسیله نقلیه است كه به طور هم زمان، هر دو این مسائل را در نظر می گیرد. در نظر گرفتن هم زمان هر 
دو مسئله سبب افزایش هزینه های پشتیبانی زنجیره تأمین خواهد شد. در واقع، تفاوت اساسی این رویکرد جامع و 
یکپارچه با مسائل مکان یابی كالسیک، این است كه در روش مکان یابی-مسیریابی پس از تعیین مکان تسهیالت، 
مسیرهای ارتباطی بین تسهیالت و مشتریان به صورت یک تور بررسی می شود؛ درحالی كه در روش سنتی فرض بر 
آن است كه مسیرهای مستقیم بین مشتری و تسهیالت وجود دارد. شکل1 نمونه ای از مسئله مکان یابی-مسیریابی 

را نمایش می دهد. 

شکل1- مسئله مکان یابی- مسیریابی

این مسئله سعی در افزایش كارایی سیستم توزیع از طریق مجموعه ای از حمل و نقل ها و جابه جایی هماهنگ 
و پیوسته كاال دارد.

مسائل مکان یابی-مسیریابی دارای كاربردهای گسترده ای در طراحی سیستم پخش قبوض آب و برق، پخش 
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محصوالت غذایی بین فروشندگان، جمع آوری زباله و مواد مضر، توزیع مرسوالت پستی و نیز طراحی شبکه های 
مخابراتی هستند.

مسئله مکان یابی-مسیریابی رابطه تنگاتنگی با مسائل مجزای مکان یابی-تخصیص و مسیریابی وسایل نقلیه 
از مشتریان  دارد. درصورتی كه فرض خدمت رسانی به مشتریان در طی یک مسیر را حذف كنیم؛ یعنی هر یک 
به  طور مستقیم با مراكز توزیع در ارتباط باشند، این مسئله به یک مسئله مکان یابی-تخصیص تبدیل می شود و 

درصورتی كه مکان تسهیالت را ثابت در نظر بگیریم مسئله به مسئله مسیریابی وسایل نقلیه كاهش پیدا می كند.

ضرورت و اهمیت مسئله. 1-3

موضوع طراحی و تحلیل شبکه توزیع، یکی از مهم ترین مسائل پیش روی شركت های توزیع كننده است. اهمیت 
این مسئله از آنجا مشخص می شود كه هزینه های لجستیک در ردیف عمده ترین اقالم هزینه ای شركت های توزیع 
و فروش قرار می گیرد. در سال های اخیر، دو مسئله اصلی در طراحی شبکه های توزیع، یعنی مکان یابی مراكز توزیع1 
و مسیریابی وسایل حمل و نقل در شبکه توزیع به طور توأم در نظر گرفته شده است و مدل كلی مسئله مکان یابی-

مسیریابی2 را شکل داده اند.

اهداف مطالعه. 1-4

مسئله مکان یابی-مسیریابی امروزه در سطح وسیعی در بسیاری از تجارت ها در سرتاسر جهان به كار گرفته 
می شود. مسئله مکان یابی-مسیریابی با توجه به اهمیت آن در زنجیره تأمین مورد توجه بسیاری از محققان بوده 
است. سالیانه تحقیقات بسیاری در حوزه های مختلف آن انجام می شود كه این خود می تواند دلیلی بر اهمیت این 

مسئله و وجود فضای تحقیقاتی مناسب در این حوزه  تحقیقاتی است. 

اهمیت مسئله مکان یابی-مسیریابی با بارگیری تركیبی در بهبود مواردی چون میزان مصرف سوخت، اتالف 
وقت، حجم ترافیک، آلودگی هوا، و همچنین ارائه خدمات بهتر نمایان می شود كه هر كدام از این موارد می توانند 

به عنوان هزینه منظور شوند.

بنابراین هدف اصلی مسئله مکان یابی-مسیریابی با بارگیری تركیبی عبارت است از:

1- تعیین تعداد مناسبی از نقاط انتخاب شده برای احداث انبارهای توزیع جدید؛

2- تخصیص مشتریان به انبارهای توزیع؛

3- تعیین مسیر وسایل نقلیه برای خدمت رسانی به مشتریان با توجه به ظرفیت وسایل نقلیه به طوری كه ضمن 
برآورده كردن تقاضا مشتریان، كمترین هزینه را بر جای گذارد؛

1- Distribution Center -DC
2- Location-routing problem
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4- پاسخ گویی به بیشینه درخواست ها با استفاده از وسایل نقلیه موجود با هدف كمینه كردن نارضایتی مشتریان 
به طوری كه محدودیت های پیش رو مد نظر قرار گیرد.

مفروضات مسئله. 1-5

هر وسیله نقلیه، سفر خود را از یک پایانه مختص به خود، شروع و پایان خواهد داد. ●

تعداد وسایل نقلیه یا اندازه ناوگان ثابت و ظرفیت آن ها محدود است. ●

 مجموع تقاضاهای مشتریان بازدید شده در هر مسیر نباید از ظرفیت وسیله نقلیه تجاوز كند. ●

یک هزینه ثابت در ارتباط با استقرار امکانات در هر مکان وجود دارد. ●

تعداد مراكزی كه می توان در منطقه مورد نظر تأسیس )ایجاد( كرد، دارای محدودیت است. ●

به هر درخواست، فقط یک وسیله نقلیه تخصیص می یابد. ●

●  lp زودترین و ep ،)هر گره دارای یک پنجره زمانی است، به طوری كه در محل سوار شدن مشتری )مسافر
دیرترین زمان سوار شدن مشتری)مسافر( است.

راننده در طول دوره  ● با  ارتباط  امکان  از زمان مشخص است و  نقلیه در هر لحظه  موقعیت مکانی وسایل 
برنامه ریزی میسر است.

مسئله مکان یابی-مسیریابی به دلیل مورد مطالعه انتخاب شده و تجزیه و تحلیل نتایج به صورت دو مدل  ●
جدا از هم در نظر گرفته می شود.

متدلوژی و فرآیند پژوهش. 1-6

این پژوهش یک تحقیق تجربی-ریاضی است كه با جمع آوری اطالعات و فرموله كردن آن بر اساس مدل 
به  مربوط  اطالعات  و  سوابق  بررسی  جهت  كتابخانه ای  روش  از  كار  این  برای  گرفت.  خواهد  انجام  حمل و نقل 
زمینه های تئوریک موضوع تحقیق استفاده خواهد شد و از روش میدانی و مراجعه مستقیم به سازمان ذیربط جهت 
جمع آوری آمار، اطالعات و ارقام از روی اسناد و همچنین از مصاحبه با افراد صاحب نظر و صالحیت دار بهره گرفته 
می شود. بعد از طراحی مدل و جمع آوری اطالعات، مدل ریاضی در ابعاد كوچک با استفاده از یکی از روش های 
دقیق حل می شود. همچنین با توجه به اینکه مسئله مکان یابی-مسیریابی وسیله نقلیه یک مسئله NP-hard است؛ 
زیرا از تركیب دو مسئله )یکی مکان یابی تسهیل و دیگری مسئله مسیریابی وسیله نقلیه( NP-hard است. بنابراین 
با توجه به اینکه روش های فرا ابتکاری امکان حل مسائلی با ابعاد بزرگ را فراهم كرده اند، برای حل این مسئله از 

الگوریتم های فرا ابتکاری استفاده می شود. شکل2 فرآیند پژوهش را به صورت شماتیک نشان می دهد.

کاربرد عملی مسئله تحقیق . 1-1

با بارگیری تركیبی، در صنعت حمل و نقل است؛  یکی از عمده ترین كاربردهای مسئله مسیریابی وسیله نقلیه 



مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران12

به طوری كه انبارها یا مراكز توزیع، ممکن است توسط بیش از یک وسیله نقلیه بازدید شود. بنابراین هدف مسئله 
تعیین میزان بارهای كه وسیله نقلیه باید در هر بازدید بارگیری كند؛ به گونه ای كه هزینه حمل و نقل كل را به كمینه 

برساند.

یکی دیگر از كاربردهای مسئله مسیریابی با بارگیری تركیبی در حمل و نقل دریایی است؛ جایی كه در آن، كشتی 
برای خدمت رسانی كردن و حمل كاالها، نیازمند دریافت محموله ها از بنادر مختلف  است )مانند تاكسی(.

اتوبوس ها برای خدمت رسانی  از كاربرد دیگر این مسئله می توان به حمل و نقل شهری اشاره كرد كه در آن 
مشتریان یا مسافران، نیازمند سوار كردن مسافران از مناطق مختلف و رساندن آن ها به مقصد مورد نظر است.

قلمرو مکانی تحقیق. 1-1

از آنجایی كه مسئله این پژوهش برگرفته از دنیای واقعی است و بر اساس دغدغه های شركت های حمل و نقل 
شركت  اطالعات  از  بنابراین  است؛  گرفته  شکل  جانبازان  اتوبوس رانی  شركت  به ویژه  مسافران  درون شهری 

اتوبوس رانی جانبازان در محدوده تهران استفاده گردیده است.

ساختار کلی پایان نامه. 1-9

در ادامه تحقیق، در فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع تحقیق شامل مدل های ریاضی مرتبط و روش های 
حل می شود. در فصل سوم به صورت گام به گام، مراحل ایجاد و توسعه مدل ریاضی مسئله تحقیق تشریح می شود. 
در فصل چهارم، روش حل پیشنهادی برای حل مسئله تحقیق ارائه می شود. سرانجام در فصل پنجم، كارایی روش 
حل پیشنهادی با استفاده از نتایج محاسباتی نشان داده می شود. در فصل ششم نتیجه گیری از كل كار انجام شده 

و زمینه تحقیقات آتی مشخص می گردد.

خالصه فصل. -1-1

در این فصل، مسئله مکان یابی –مسیریابی تعریف گردید و برخی از كاربرد های این مسئله در دنیای واقعی بیان 
شد. در ادامه به اهمیت و ضرورت مسئله مکان یابی-مسیریابی و نقش آن در زنجیره تأمین پرداخته شد. در نهایت، 

ساختار كلی پایان نامه و محتوای هریک از فصل ها به اختصار توضیح داده شد.
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شکل2- فرآیند پژوهش
صل دوم: 
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پیشینه تحقیق مسئله مکان یابی- مسیریابی. 2

مقدمه. 2-1

 در این فصل، ابتدا به ادبیات موضوع مدل سازی و روش های حل مسائل مکان یابی-تخصیص و مسیریابی 
وسایل نقلیه به عنوان دو مسئله مهم برای مدل سازی تصمیمات مکان یابی و حمل و نقل لجستیک و مدیریت زنجیره 
تأمین پرداخته می شود. در ادامه به تعریف مسئله مکان یابی-مسیریابی و بیان برخی از كاربردهای این مسئله در 
صنعت و دنیای واقعی می پردازیم. سپس طبقه بندی مسئله مکان یابی-مسیریابی با توجه به مقاالت بررسی شده 
مسئله  دو  از  تركیبی  مسئله  یک  عنوان  به  مکان یابی-مسیریابی  مسئله  مدل های  نهایت  در  و  می گیرد  صورت 

مکان یابی-تخصیص و مسیریابی وسیله نقلیه بررسی می شود.

ادبیات موضوع مدل سازی و روش های حل مسائل مکان یابی-تخصیص و مسیریابی وسایل نقلیه . 2-2

مکان یابی، مسیریابی، مکان یابی-مسیریابی. 2-2-1

ارتباط بین حوزه های مکان یابی تسهیل و مسیریابی وسیله نقلیه شناخته شده است. مارنزانا در مقاله خود اشاره 
نمود كه »مکان یابی كارخانه ها، انبارها و كال نقاط عرضه ای كه به مشتریان خدمت رسانی می كنند، معمواًل تحت 
تأثیر هزینه های حمل و نقل قرار می گیرند.« بسیاری از محققان، این مقاله را اولین مقاله در مکان یابی-مسیریابی 
مسیریابی  مسئله  جای  به   مسیر  كوتاه ترین  مسئله  تركیب  دقیق تر  بیان  به  اگرچه  می كنند،  عنوان  نقلیه  وسیله 
متوجه  متخصصان  از  »بسیاری  كه  كرد  بیان   )1976( رند  این  بر  است. عالوه  مکان یابی  مسئله  با  نقلیه  وسیله 
خطر جواب های غیر بهینه، به دلیل حل جداگانه مکان یابی انبارها و مسیریابی وسیله نقلیه نیستند.« با این حال 
دانشگاهیان و متخصصان، اغلب این ارتباط را نادیده می گیرند و این مسائل را بدون در نظر گرفتن مسیریابی، حل 

می كنند. 

با  ارتباط  نقلیه كاماًل در  این مطالب عنوان شده، واضح است كه مسئله مکان یابی-مسیریابی وسیله  با  پس 
مسئله مکان یابی كالسیک و مسیریابی وسیله نقلیه است. در واقع هر دو مسئله را می توان حالت خاصی از مسئله 
مکان یابی-مسیریابی وسیله نقلیه پنداشت. هرگاه نیاز باشد كه مشتری ها مستقیم با یک انبار در ارتباط باشند، مسئله 
مکان یابی-مسیریابی وسیله نقلیه به یک مسئله مکان یابی كالسیک تبدیل می شود. از طرف دیگر هرگاه مکان 
انبارها ثابت و معلوم باشد، مسئله مکان یابی-مسیریابی وسیله نقلیه به مسئله مسیریابی وسیله نقلیه تقلیل می یابد.

می شود؛  محسوب  توزیع  مدیریت  از  بخشی  نقلیه  وسیله  مکان یابی-مسیریابی  مسئله  كاربردی،  دیدگاه  از 
درحالی كه از دیدگاه ریاضی معمواًل مسئله مذكور به عنوان مسئله بهینه سازی تركیبی، مدل سازی می شود.

مسئله مکان یابی-مسیریابی وسیله نقلیه یک مسئله NP-hard است؛ زیرا از تركیب دو مسئله )یکی مکان یابی 
.)Nagy and Salhi, 2007( است NP-hard )تسهیل و دیگری مسئله مسیریابی وسیله نقلیه
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کاربردهای مسئله مکان یابی-مسیریابی. 2-2-2

كاربرد اصلی مسئله مکان یابی-مسیریابی در تحقیق در عملیات است. جدول1 خالصه ای از مسائل كاربردی 
مکان یابی- مسیریابی با توجه به مقاالت مطالعه شده را در خود دارد؛ همان گونه كه مشخص است، این مسائل واقعًا 
كاربردی بوده و تنها مسائل آكادمیک محض نیستند. بیشترین كاربردها در توزیع محصول یا كاال و همچنین در 

زمینه بهداشت، نظامی و ارتباطات هستند. 
جدول1- کاربردهای مسئله مکان یابی-مسیریابی

مشتریتسهیالتکشور/ناحیهکاربردمقاله

توزیع غذا و واتسون-گاندی ودهرن)1973(
40300ایاالت پادشاهینوشیدنی

توزیع كاالی بدنر و استرهبر )1973(
350استرالیامشتری

مکان یابی بانک أر و پیرسکاال )1979(
3117ایاالت متحدهخون

424510دانمارکتوزیع روزنامهیاكوبسن و مدسن )1980(

مکان یابی كارخانه نامبیر و همکاران)1981(
15300مالزیالستیک

4318ایاالت متحدهتوزیه كاالپرل و داسکین )1984و 1985(

مکان یابی صندوق البه والپورته )1986(
--بلژیکپست

مکان یابی كارخانه نامبیر و همکاران)1989(
1047مالزیالستیک

990سویستوزیع خواروبارسمت و تایالر )1993(

13260بلژیکجمع آوری زبالهكلکار )1996(

مکان یابی تجهیزات مورتی و دیانگ )1999(
29231ایاالت متحدهنظامی

2003200سویستحویل بستهبرنز و همکاران )2000(

952ایاالت متحدهتخلیه پزشکیچان و همکاران )2001(

427هنگ كنگتحویل قبوضلین و همکاران )2002(

طراحی شبکه لی و همکاران )2003(
5050كرهبصری

102042استرالیاتحویل بستهواستر و زپفل )2004(

بیلیونت و همکاران 
)2005(

طراحی شبکه 
670فرانسهارتباطات

گوترنانسون و 
24300اروپاصنایع كشتی سازیهمکاران )2006(

22750لهستانتحویل بستهلیسچاک و نرسیچ



مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران16

انواع مدل های مسئله مکان یابی-مسیریابی. 2-2-3

محققان برای مسئله مکان یابی-مسیریابی وسیله نقلیه مدل های گوناگونی ارائه كرده اند.در ادامه، این مدل ها 
به صورت مختصر معرفی شده اند.

 در شکل3 ارتباط این مدل ها نشان داده شده است.

شکل3- ارتباط مدل های مسئله مکان یابی-مسیریابی )شاکری، 1392(.

با  كه  مدل هایی  دارد.  وجود  مکان یابی–مسیریابی  مسئله  در  اصلی  حوزه  سه  است  مشخص  كه  همان گونه 
خط چین مشخص شده اند كاماًل در حوزه مکان یابی قرار ندارند.

روش های حل مسئله مکان یابی-مسیریابی. 2-2-4

در پژوهش ناگی1 و سالهی2، روش های حل مسئله مکان یابی-مسیریابی به دو دسته كلی روش های دقیق، 
روش های ابتکاری و روش های فرا ابتکاری تقسیم بندی شده است )Salhi and Nagy, 2007(. روش های دقیق، 
مختص نوع قطعی مسائل مکان یابی-مسیریابی هستند. به طور كلی، در مقاالت مختلف روش های حل دقیق از 
روش  دیگر كمتر استفاده مي شوند. با وجود این برخی انواع خاص از مسائل مکان یابی-مسیریابی، روش های دقیق 

بسیار موفق تر عمل می كنند و ما را به جواب می رسانند.

1- Nagy 
2- Salhi
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)Salhi and Nagy, 2--1( جدول2- نوع مسائلی که با روش دقیق حل شده اند

تعدادمشتریانتعداد انبارهامقالهروش حلنوع مسئله

معمولی
Laporte4040 و همکارانصفحات برشی

Laporte380 و همکارانشاخه و كران

Drezner110000 و همکارانبهینه سازی عددیمکان یابی رفت وبرگشت

Laporte50200 و Ghianiشاخه و برشمکان یابی اویلری

همچنین با توجه به كاربرد فراوان روش های حل ابتکاری و فرا ابتکاری در مسئله مکان یابی- مسیریابی، در 
جدول3 به دسته بندی مقاالت مطالعه شده بر اساس نوع مسئله و روش حل مورد استفاده، پرداخته شده است. 

جدول3- دسته بندی روش های حل ابتکاری در مقاالت

روش محاسبه جواب الگوریتم ابتکاریمقالهروش حلنوع مسئله
اولیه

مسئله مکان یابی-
مسیریابی بدون 

محدودیت

Albareda-Sambola و سلسله مراتبی
تشکیل گراف مسئله و جستجوی ممنوعههمکاران

حل برنامه ریزی خطی
-جستجوی تکراریDebel و همکارانحل تکراری

Debel و همکارانحل تکراری
جستجوی محلی و الگوریتم 

-ژنتیک

مسئله مکان یابی-
مسیریابی با محدودیت 

ظرفیت وسایل

رویکرد P- medianجستجوی ممنوعهMelechovskyسلسله مراتبی

Bouhafs و همکارانحل تکراری
تبرید شبیه سازی شده و 
-سیستم كلونی مورچگان

روش الگرانژجستجوی ممنوعه دانه ایPrins و همکارانحل تکراری

Yannis Marinakisحل تکراری
بهینه سازی انبوه  ذرات و 

-ارتباط دوباره مسیر

-تبرید شبیه سازی شدهYu و همکارانحل تکراری

Chen و Tingسلسله مراتبی
بهینه سازی كلونی مورچگان 

-چند گانه

-شیب همسایگی متغیرJabal-Ameli و همکارانحل تکراری
خوشه ای و حل 

Escobar و همکارانتکراری
جستجوی محلی و جستجوی 

-ممنوعه دانه ای

با در نظر گرفتن دو جدول فوق كه هریک به طور جداگانه و در بازه های زمانی متفاوت روش های حل دقیق، 
ابتکاری را بررسی نموده، در این قسمت سعی شده است با مطالعه مقاالت منتشر شده در زمینه  ابتکاری و فرا 
مسئله مکان یابی-مسیریابی طی سال  های 2014-2010، به یک جدول یکپارچه در خصوص روش های حل مسئله 

مکان یابی-مسیریابی برسیم. بنابراین جدول4 روش های حل مسئله LRP را به شرح ذیل به نمایش می گذارد.
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جدول4- روش حل مقاالت بررسی شده در زمینه مکان یابی-مسیریابی طی سال های 2-14--2-1

روش حلسالنویسنده/نویسندگان

Derbel et al2010الگوریتم جستجو محلی تکرارشونده

Tavakkoli-Moghaddam et al2010) MOSS( الگوریتم جدید جستجو پراكنده چند هدفه

Yu et al2010الگوریتم شبیه سازی تبرید

Fazel Zarandi et al2011 الگوریتم شبیه سازی تبرید كه بر اساس یک روش
شبیه سازی تعبیه شده است

Belenguer et al2011رویکرد دقیق بر اساس الگوریتم شاخه و برش

Prodhon2011الگوریتم تکاملی تركیبی

Manzour-al-Ajdad et al2012الگوریتم سلسله مراتبی

 Coutinho-Rodrigues et al2012یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط

Albareda-Sambola et al2012الگوریتم ابتکاری جستجوی ممنوعه

Contardo et al2012 الگوریتم شاخه و برش و روش ابتکاری جستجوی همسایگی
بزرگ

Karaoglan et al2012 رویکرد ابتکاری دو فازی )فاز اول مکان یابی انبارها و فاز دوم
مسیریابی وسایل نقلیه( بر اساس الگوریتم شبیه سازی تبرید

Willmer Escobar et al2013الگوریتم ابتکاری تركیبی دو- فازی

Guerrero et al2013
 رویکرد پیشنهادی روش های دقیق و ابتکاری را ادغام 
می كند و این به ایجاد یک روش ابتکاری تركیبی منجر 

می شود.

 Chen Ting and2013) MACO( الگوریتم بهینه سازی كلونی مورچه ها چندگانه

Samanlioglu2013یک مدل ریاضی سه هدفه

Zare Mehrjerdi and Nadizadeh2013)GCM( روش خوشه بندی حریصانه

 Zhao and Verter2014روش برنامه نویسی آرمانی وزن دار

Yu et al2014 كه شامل چندین مکانیسم شروع در ) MSA ( الگوریتم
ساختار شبیه سازی تبرید است

Govindan et al2014)MHPV( الگوریتم فرا ابتکاری تركیبی چند هدفه 

نقد و بررسی ادبیات مدل های مسئله مکان یابی-مسیریابی. 2-3

در  خصوصًا  مکان یابی-مسیریابی  مسئله  درباره  مقاالت  از  توجهی  قابل  تعداد  شد،  مشاهده  كه  همان طور   
بررسی  كلی تر  به صورت  را  مکان یابی-مسیریابی  مسئله  متعددی  مقاالت  است.  رسیده  چاپ  به  اخیر  سال های 
كرده اند؛ درحالی كه دیگر مقاالت، به بررسی نوع خاصی از مسئله پرداخته اند. تركیب مسئله مکان یابی-مسیریابی با 
برخی از جنبه های لجستیک از جمله، موجودی و بسته بندی، توجه زیادی از محققان را به خود جلب كرده است. با 
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وجود چنین توجهی، احساس می شود فرصت های مناسب و زیادی برای توسعه تحقیقات جاری وجود دارد.

1- در ابتدا باید به این موضوع اشاره كرد كه تمام مسائلی كه در مکان یابی-مسیریابی با آن مواجه اند، به طور 
گسترده بررسی نشده است؛ برای مثال، تحقیقات اندكی درباره مسئله مکان یابی-مسیریابی با دریافت و تحویل، 
مسئله مکان یابی-مسیریابی با تحویل تفکیک پذیر و مسئله مکان یابی-مسیریابی با پنجره زمانی، تا به حال صورت 
گرفته است. این در حالی است كه هر یک از سه مسئله بیان شده، ارتباط عملی با دنیای واقعی و صنعت دارند كه 

توجه به هر كدام می تواند نقش بسزایی در زنجیره تأمین و كاهش هزینه داشته باشد.

2- در ادبیات تحقیق تمام مسائل مکان یابی-مسیریابی در نظر گرفته نشده اند. مشخصه های یکسانی در تمام 
مقاالت مشاهده شده و یا اینکه برخی از مشخصه ها اصاًل در نظر گرفته نشده است؛ برای مثال تنها تعداد محدودی 
از مقاالت بحث مسئله مکان یابی-مسیریابی در فضای پیوسته را بررسی كرده اند و یا هیچ مقاله ای بحث مکان یابی 

شبکه ای را بررسی نکرده است.

مدل سازی مسئله مکان یابی-مسیریابی با بارگیری ترکیبی. 3

مقدمه. 3-1

در این فصل، چارچوب اجرایی و مدل پیشنهادی تحقیق، با توجه به تحلیلی كه از ادبیات موضوع در فصل قبل 
ارائه شد و همچنین تجارب عملی حاصل از مطالعه سازمان اتوبوس رانی جانبازان تهران و مصاحبه با خبرگان در 
این سازمان، ارائه می شود. از آنجا كه مدل پیشنهادی در ارتباط تنگاتنگ با موردكاوی انجام شده به دست آمده 
است، در بخش دوم این فصل، سازمانی كه برای موردكاوی انتخاب شده و فرآیند خدمت رسانی فعلی این سازمان، 
معرفی می شود. بخش سوم، بدنه اصلی این فصل بوده و هدف نهایی تحقیق را پوشش می دهد. در این بخش، 
چارچوب دو مرحله ای اجرای تحقیق كه نوآوری تحقیق را در خود جای داده، ارائه می شود. طی ارائه این چارچوب 

مدل ریاضی پیشنهادی برای خدمت رسانی به جانبازان، تشریح می شود.

سازمان اتوبوس رانی جانبازان تهران. 3-2

شركت اتوبوس رانی تهران و حومه با توجه به مشکالت به وجود آمده در جابه جایی معلوالن و جانبازان برای 
نخستین بار در كشور، سامانه حمل و نقل عمومی ویژه معلوالن و جانبازان را به همت شهرداري تهران راه اندازی 

كرد. اجرای این پروژه بیش از 100 میلیارد تومان هزینه دربرداشته است. 

جامعه هدف و شعاع فعالیت سامانه جانبازان تهران عالوه بر پوشش مناطق 22 گانه تهران، به شهرستان هایی 
مثل اسالمشهر، شمیرانات و حتی كرج نیز خدمت رسانی می كند. خدمت رسانی به معلوالن و جانبازان در 3 شیفت 

كاری و به صورت 24 ساعته از طریق شماره تماس 6305 و با دریافت سفارش سفر انجام می شود. 

تعداد كل وسایل نقلیه تنها سامانه جانبازان 116 وسیله نقلیه است كه شامل 61 دستگاه ون و 17 دستگاه 
اتوبوس مناسب سازی شده برای حمل مسافر با ویلچر است. عالوه بر این 9 دستگاه اتوبوس عادی و 20 دستگاه 
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اتوبوس بخش خصوصی كه ویژه مدارس استثنایی است برای خدمت رسانی به متقاضیان آماده شده است. سامانه 
حمل و نقل معلوالن و جانبازان به طور متوسط روزانه 100 تا 120 سرویس به متقاضیان ارائه می كند. این سامانه، 
را در  مناسب سازی شده  ناوگان  دارد  استثنایی خدمت رسانی كند و تصمیم  دانش آموزان مدارس  به  دارد  آمادگی 

ساعات صبح و بعدازظهر به عنوان سرویس مدارس برای این دانش آموزان فعال كند.

 تعداد متقاضیان استفاده كننده از این سامانه، نزدیک به سه هزار جانباز و معلول است. این افراد، عضو سامانه 
جانبازان و معلوالن كشورند كه شامل گروه ها و مؤسسات مردم نهاد و فعال در امور معلوالن، جانبازان، و سالمندان 
حوزه  به  می توان  می كنند،  دریافت  خدمت  معلوالن  و  جانبازان  سامانه  از  كه  گروه هایی  مهم ترین  از  می باشند. 
مدارس  پرورش  و  آموزش  و  جانبازان  و  معلوالن  فدراسیون  نماز،  اقامه  ستاد  ایثارگران شهرداری،  و  گردشگری 

استثنایی تهران اشاره كرد. 

با  خدمات  ارائه  كه  گونه ای  به  است؛  صرفه  به  مقرون  بسیار  سامانه،  این  نقلیه  وسایل  از  استفاده  هزینه   
اتوبوس های عادی و مناسب سازی شده برابر مصوبه شورای شهر برای معلوالن به صورت رایگان و ارائه خدمات با 

خودروی ون برابر مصوبه شورای شهر با نرخ 500 تومان در هر نیم راه صورت می گیرد. 

در حال حاضر تنها یک پایانه در شهر تهران برای استقرار وسایل نقلیه ویژه معلوالن تعبیه شده تا به تمامی 
و  دریافتی  تقاضای  به حجم  توجه  با  كند.  ممکن خدمت رسانی  زمان  كوتاه ترین  در  تهران  شهر  22گانه  مناطق 
همچنین مشکالت موجود در كالن شهرها، سازمان اتوبوس رانی جانبازان تصمیم دارد تا تعداد و مکان بهینه بالقوه 
برای تعیین پایانه در شهر تهران را مشخص كند و این تصمیم یکی از مهم ترین مأموریت ها و دغدغه های این 

سازمان است.

یکی از مهم ترین مشکالت و معضالت سامانه جانبازان و معلوالن، محدودیت منابع خودرویی در این سامانه 
است؛ به گونه ای كه بنا بر گفته مدیر سامانه حمل ونقل این سامانه، درباره جابه جایی افراد جانباز و معلول و بهره 
بردن از تسهیالت این سامانه و لزوم اشتراک متقاضیان در سامانه، حتمًا فرد متقاضی باید تعاریف جانبازی و یا 
معلولیت را داشته باشد؛ یعنی كدی كه به بنیاد شهید و امور ایثارگران یا بهزیستی مربوط است، حتمًا باید به سامانه 

جانبازان ارائه شود. 

از زمانی كه فرد، كد اشتراک دریافت كرد، با اولین تماس گرفته شده، بر اساس برنامه ریزی های روزانه، خودرو 
به سمت منزل وی اعزام می شود و با به توجه به برنامه  وی، به صورت رفت وبرگشت به او خدمات داده می شود. 

در خصوص روند فعالیت و مسیریابی سامانه حمل و نقل می توان بیان كرد كه ابتدا در روز قبل، درخواست ها 
دریافت می شود و اپراتور با توجه به آدرس جانبازان و در نظر گرفتن ظرفیت ناوگان، برای تعدادی از جانبازان، یک 

وسیله نقلیه را اختصاص می دهد. سرانجام فرآیند خدمت رسانی به دو صورت انجام می شود:

 الف( اگر مقصدهای جانبازان یکسان باشد ابتدا تک تک جانبازان را از منازل خود سوار می كند و سپس به مقصد 
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می رساند. درباره فرایند برگشت جانبازان می توان گفت اگر زمان برگشت جانبازان یکسان بود كه همانند مسیر رفت 
همه جانبازان را سوار می كند و تک تک به منازل آن ها رسانده می شود؛ ولی اگر زمان های برگشت متفاوت بود، با 
توجه به اولویت های زمانی، هر یک از جانبازان را به منزل می رساند و سپس خدمت رسانی به جانباز بعدی صورت 

می گیرد. 

ب( اگر مقصدهای جانبازان یکسان نباشد، ابتدا یک جانباز را به مقصد می رساند و سپس سراغ جانباز بعدی 
می رود تا او را از منزل سوار كند و به مقصد برساند. فرآیند برگشت این جانبازان به همان ترتیب مسیر رفت انجام 
می شود؛ یعنی اولین جانبازی كه خدمت رسانی در مسیر رفت را دریافت كرده است، اولین جانبازی است كه در مسیر 

برگشت به او خدمت رسانی انجام می شود. مدیر سامانه حمل ونقل جانبازان و معلوالن در ادامه، تأكید كرد:

 یکی از مهم ترین اهدافی كه سازمان اتوبوس رانی جانبازان و معلوالن مد نظر دارد، فراگیر كردن شماره 6305 
در كل كشور است؛ به  طوری  كه جانبازان بتوانند در همه شهرستان های ایران، این خدمات را داشته باشند تا اگر 
افراد جانباز و معلول بخواهند به شهرهای مختلف كشور سفر كنند، دغدغه ای نداشته باشند. همچنین از دیگر اهداف 
این سامانه، گسترش پایانه ویژه معلوالن است؛ به گونه ای كه افزایش ظرفیت جابه جایی و خدمت رسانی از دیگر 

برنامه های سال جاری شركت واحد اتوبوس رانی است.

مدل سازی مسئله مکان یابی پایانه  های شبکه اتوبوس رانی جانبازان. 3-3

مکان یابی و تصمیم گیری در مورد تعداد و مکان تسهیالت، یکی از مهم ترین مسائل برنامه ریزی در شركت ها 
مکان  و  خدماتی  مراكز  تعداد  مورد  در  تصمیم گیری  می رود.  شمار  به  دولتی  و  خصوصی  بزرگ  سازمان های  و 
تأسیس آن ها را به دلیل هزینه های باالی آن، نمی توان به روش آزمون وخطا انجام داد؛ برای مثال اگر در تعیین 
مکان مناسب برای ایستگاه های آتش نشانی، اورژانس و حمل و نقل عمومی دقت الزم به عمل نیاید، ممکن است 
با توجه به فضای رقابتی و هزینه های تولید و توزیع  صدمات مالی و جانی زیادی به مردم وارد شود. همچنین 
محصوالت و خدمات، اهمیت مکان یابی مراكز خدماتی، تولیدی و توزیعی به خوبی درک می شود. به ویژه كه نتایج 
این تصمیم گیری ها در درازمدت ظاهر می شوند. به طور خالصه مکان های انتخاب شده برای مراكز خدماتی، تأثیر 
مستقیمی بر موفقیت یا شکست هر دو بخش خصوصی و دولتی خواهند داشت. بنابراین مطالعات مکان یابی یکی 

از اقدام های كلیدی در فرآیند احداث واحدهای صنعتی یا خدماتی محسوب می شود. 

شایان ذكر است كه اهمیت این مطالعات به اندازه ای است كه به تازگی در مورد مراكز فعال هم این مطالعات 
دوباره صورت می گیرد و در برخی موارد به تغییر محل واحد منجر می شود. در بررسی مشاغل زودبازده، مشخص 
شده است كه بیش از پنجاه درصد آن ها در سال اول و حدود سی درصد پس از دو سال ورشکسته می شوند و به 
شغل دیگری روی می آورند. این در حالی است كه در آغاز راه اندازی این مشاغل تقریبًا تمام جوانب ارائه  خدمات 

بررسی می شود؛ ولی بی توجهی به مسئله  مهم مکان، سبب بازماندن واحد مورد نظر از اهدافش می شود.
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تعریف مسئله مکان یابی توقفگاه های اتوبوس رانی جانبازان. 3-3-1

 رشد روزافزون جمعیت و به تبع آن توسعه شهرها باعث افزایش تقاضای سفر شده است. با بررسی های انجام 
شده مالحظه می شود كه تسهیالت حمل و نقل موجود كفایت این تقاضا را نمی كند كه این مسئله شهرهای بزرگ را 
دچار مشکالت بسیاری در زمینه های تراكم ترافیکی، آلودگی هوا، افزایش مصرف سوخت، استهالک وسایل نقلیه و 
غیره می نماید. از طرف دیگر مشاهده می شود كه تقاضای حمل و نقل در آینده به ویژه در كشورهای در حال توسعه، 
اتوبوس رانی  ایستگاه های  كه  آنجا  از  می نماید.  توجیه  را  همگانی  حمل و نقل  سیستم های  از  بیش ازپیش  استفاده 
یکی از اجزای مهم این سیستم به شمار می آید. الزم است ایستگاه ها در محل هایی تعبیه شوند كه باعث افزایش 
این سیستم در مناطق مختلف شهر شود. در كنار این مسئله، احداث بی رویه پایانه های اتوبوس رانی موجب باال 
رفتن هزینه ها و در نتیجه كارآمد نبودن این سیستم در معابر شهری می گردد. پس الزم است توفقگاه های سیستم 
اتوبوس رانی بر اساس چگونگی توزیع جمعیت، تنوع كاربری ها در مناطق مختلف شهری و الگوی میزان تقاضای در 
هر منطقه، طوری مکان یابی گردد كه عالوه بر افزایش دسترسی كاربران برای این سیستم، زمان سفر نیز كاهش 
پیدا كند. طراحی پایانه اتوبوس رانی به صورت استاندارد، از جمله موارد مهمی است كه باعث كاهش زمان سفر 
مسافران و تأثیر منفی كمتر این سیستم بر تردد سایر وسایل نقلیه می شود. همچنین طراحی توفقگاه اتوبوس رانی 
به صورت استاندارد، ضمن بهتر شدن كیفیت خدمات و به تبع آن افزایش راحتی كاربران، در نتیجه باعث افزایش 

تقاضای استفاده از این سیستم در سفرهای درون شهری می گردد )آقاجان زاده، 1385(.

شکل4- کاربرد مسئله p میانه در مکان یابی تسهیالت

مدل سازی. 3-3-2

 برای مدل سازی مسئله می توان محل هایی برای توقفگاه اتوبوس رانی توسط افراد خبره  تعیین كرد و سپس 
از بین آن ها ایستگاه ها را استخراج نمود. مسئله پیدا كردن ایستگاه ها از بین نقاط برگزیده، به وسیله مسئله میانه ها 
)P-Median( انجام می شود. در واقع در مسئله میانه ها به دنبال یافتن p نقطه میانه، برای n نقطه دارای ارزش است. 
در این مسئله فرض می شود مجموعه نقاط تقاضا و مجموعه گره های كاندید برای ایجاد پایانه وجود دارد كه هدف 
پیدا كردن مکان بهینه تعدادی توقفگاه و تخصیص نقاط تقاضا به این توقفگاه ها در شرایطی است كه هزینه های 

حمل و نقل )زمان، مسافت( كمینه شود.
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تابع هدف مسئله تعیین محل توقفگاه ها ●

 تابع هدف مسئله كه در زیر بیان شده است، با استفاده از برخی پارامترها سعی در جلب رضایت بیشتر مسافران 
دارد. در واقع هدف، احداث تعدادی پایانه در كل شهر است؛ به گونه ای كه فاصله این پایانه ها با ناحیه هایی كه 
می خواهیم پوشش دهیم كمینه شود. همچنین مکان هایی برای احداث پایانه انتخاب شوند كه دارای كمینه هزینه 

احداث باشند.

پارامترها و متغیرها مسئله تعیین محل توقفگاه  ها ●

پارامترهای مورد نیاز

dijفاصله بین پایانه ها و نقاط تقاضا
fdis costهزینه هر واحد حمل و نقل بین پایانه ها و نقاط نقاضا
Ffix coctهزینه احداث پایانه ها

Iمجموعه گره های انتخاب شده برای ایجاد پایانه
J.خدمت بگیرند I مجموعه نقاط تقاضا كه می توانند از گره

متغیرهای مورد نیاز

P.تعداد پایانه هایی كه مکان یابی می شود

xi
متغیری صفر و یک كه اگر گره I به عنوان پایانه انتخاب شود مقدار یک می گیرد و در غیر این صورت 

مقدار آن صفر خواهد بود

yij
متغیری صفر و یک كه اگر تقاضا )مشتری( گره J توسط پایانه I پاسخ داده شود، مقدار یک می گیرد و در 

غیر این صورت، مقدار آن صفر خواهد بود.

تابع هدف و محدودیت ها

عبارت )3-1( تابع هدف مسئله است كه مجموع هزینه احداث و هزینه فاصله ای بین پایانه ها و نقاط تقاضا 
را كمینه می كند. محدودیت )3-2( نشان می دهد كه تقاضای هر مشتری باید دقیقا به یک پایانه تخصیص داده 
شود. محدودیت )3-3( بیان می كند كه دقیقا P پایانه باید مکان یابی شود. محدودیــت )3-4( ارتباط بین متغیر 
مکان یابی و متغیر تخصیص را نشان می دهد و محدودیت )3-5( و )3-6( نشان دهنده باینری بودن متغیر تصمیم 
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احداث پایانه و تخصیص نقاط تقاضا است.

همچنین در این مدل، ظرفیت توقفگاه ها نامحدود در نظر گرفته می شود و فاصله بین توقفگاه ها و نقاط تقاضا 
به صورت اقلیدسی محاسبه می شود.

مدل سازی مسئله مسیریابی شبکه اتوبوس رانی جانبازان. 3-4

مسائل حمل و نقل عالوه بر اینکه یکی از مهم ترین دسته های مسائل بهینه سازی تركیباتی می  باشند، مسائلی 
هستند كه بسیار در زندگی و مشکالت روزمره زندگی انسان مؤثرند و بسیاری از مسائل كاربردی را می  توان به 
نسخه ای از این مسائل تبدیل كرد و آن ها را حل كرد )ربانی، سپهری و ذگردی، 1387(. یکی از این گونه مسائل، 
مسئله مسیریابی وسیله نقلیه است كه امروزه به علت گسترش ها و كاربردهای فراوانی كه در مسائل تحقیق در 

عملیات دارد، مورد توجه قرار می گیرد )سپهری و حسینی مطلق، 1387(.

مسیریابی فرآیند انتخاب مسیر در یک شبکه است. در حوزه تجارت، مسیریابی به عنوان انتخاب مسیر با كمینه 
هزینه، مسافت و یا زمان از میان گزینه هاي مختلف براي یک كاال، خدمت و یا پیام به منظور رساندن آن به مقصد، 
تعریف می شود. مسیریابی در انواع مختلف شبکه ها كاربر دارد از جمله در شبکه تلفن )مدار سوئیچینگ(، شبکه هاي 
حمل و نقل و شبکه داده هاي الکترونیکی )مثل اینترنت(. علل مختلفی براي استفاده از مسیریابی در شبکه ها وجود 
دارد؛ برای مثال در شبکه هاي حمل و نقل ،كاهش تعداد وسایل نقلیه، كاهش هزینه هاي سوخت، خدمت دهی به 
موقع به مشتریان به ویژه در خدمات اورژانس و دالیلی از این قبیل، باعث استفاده از روش هاي مسیریابی می شود. 
در شبکه تلفن، افزایش سرعت انتقال صدا یا تصویر و استفاده از مسیر با كمترین ترافیک اتصال، در مسیریابی آن ها 
مورد توجه قرار می گیرد؛ نقشی كه امروزه مسیریابی در زندگی بشر دارد، منجر شده است تا محققان و متخصصان 

هر روزه دنبال راه حل هاي جدید و بهتري براي این مسائل باشند.

شکل5- نمونه از شبکه حمل و نقل
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فرمول بندی مسئله مسیریابی. 3-4-1

 V={v0,v1,v2,…,v2n{ به عنوان شبکه حمل و نقل در نظرگرفته می شود كه در آن G=)V,E( گراف كامل جهت دار 
و  مسافر(  شدن  پیاده  و  سوار  نقاط  پایانه،  )شامل  نقلیه  وسایل  توقف  برای  ممکن  نقاط  تمامی   مجموعه 
}o,d(:o,d V, o≠d(}=E مجموعه یال ها و )t)o,d كوتاه ترین زمان حركت از نقطه o به نقطه d است كه فرض 

می شود )t)o,d( ≠ t)d,o ؛ زیرا در مسیرهای یک طرفه، امکان بازگشت وجود ندارد. همچنین مجموعه P مجموعه 
تمام مسافران در نظر گرفته می شود. از آنجایی كه درخواست های مسافران قبل از دوره برنامه ریزی )موجود( ارائه 

می شود، پس باید برای درخواست های موجود، برنامه ریزی صورت پذیرد.

مسئله مسیریابی در این حالت، عالوه بر پاسخ گویی به بیشینه درخواست ها با ناوگان حمل و نقل موجود، كمینه 
كردن میزان نارضایتی با ناراحتی1 مسافر نیز از اهدافی است كه همواره در ادبیات موضوع مسئله مورد توجه قرار 
گرفته است؛ به طوری كه یکی از تفاوت های مسئله DAR با مسائل دریافت و تحویل، در نظر گرفتن كیفیت خدمات 
ارائه شده به مسافران است. بر این اساس معیارهای مختلفی مانند بیشینه حضور مسافر در وسیله نقلیه و زمان 
انتظار مسافر برای اندازه گیری خدمات مد نظر قرار گرفته است )Paquette et al., 2008(. بنابراین مسئله حاضر 
عبارت است از پاسخ گویی به بیشینه درخواست ها با استفاده از وسایل نقلیه موجود با هدف كمینه كردن هزینه ها و 

نارضایتی مسافران به طوری كه محدودیت های پیش رو مدنظر قرار گیرد.

مفروضات و محدودیت ها. 3-4-2

همان گونه كه بیان شد، هدف مسئله، پاسخ گویی به بیشینه درخواست ها با وسایل نقلیه موجود به گونه ای است كه 
ضمن كمینه كردن هزینه، میزان نارضایتی مسافران كمینه نیز شود. بر این اساس مفروضات زیر در نظر گرفته می شود: 

تقاضای همه مسافران برآورده شود. ●
 در خدمت رسانی به مسافران، تنها از وسایل نقلیه موجود استفاده شود. ●
تقاضای هر مسافر توسط یک وسیله نقلیه و در یک مالقات برآورده شود.  ●
هیچ كدام از تقاضاهای مسافران نباید بیشتر از ظرفیت مجاز برای وسایل خدمت دهنده باشد؛ به عبارت دیگر  ●

برای هر i ≤N≥0 باید di≤Di باشد. 
هیچ وسیله نقلیه ای در طول مسیر مجاز نیست كه بیشتر از ظرفیت معین شده D بارگذاری كند.  ●
همه وسایل نقلیه در ابتدا و انتهای الگوریتم باید در نقطه مبدأ باشند. ●
زودتر  ● شود،  ارائه  زودتر  كه  درخواستی  هر  به طوری كه  می گیرد؛  قرار  مدنظر   )FCFS( تقدم  حق  سیاست 

خدمت رسانی می شود. 
هر وسیله نقلیه دارای پایانه منحصربه فرد و ناوگان حمل و نقل همگن است. ●
هر مسافر فقط با یک وسیله نقلیه حمل می شود و پیاده كردن یک مسافر با هدف سواركردن مسافر دیگر،  ●

مجاز نیست. 

1-  Inconvenience 
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كمینه كردن میزان نارضایتی مسافران درخواست های برنامه ریزی شده بر هزینه حمل ونقل اولویت دارد. ●
شاخص WT به عنوان بیشینه زمان انتظار مسافر iام در نظر گرفته شده و زمان انتظار هر مسافر نباید از این  ●

شاخص بیشتر باشد. 
شاخص ERT به عنوان بیشینه زمان حضور مسافر iام در وسیله نقلیه در نظر گرفته شده و زمان حضور هر  ●

مسافر نباید از این شاخص بیشتر باشد. 
شاخص LT به عنوان بیشینه زمان دیر رسیدن مسافر iام به مقصد در نظر گرفته شده و زمان دیر رسیدن هر  ●

مسافر نباید از این شاخص بیشتر باشد.
شاخص ET به عنوان بیشینه زمان زود رسیدن مسافر iام به مقصد در نظر گرفته شده و زمان دیر رسیدن  ●

هر مسافر نباید از این شاخص بیشتر باشد.

پارامترها و متغیرهای مسئله مسیریابی. 3-4-3

برای ارائه مدل مسئله، از گراف )G=)V,E استفاده می شود كه در آن مجموعه }V={v0,v1,v2,…,v2n گره ها و 

 v0 به جز گره( i یال های موجود در آن است. در این مسئله، هریک از گره ها مانند E={(i,j):i,j V, i≠j{ مجموعه
كه نشان  دهنده انبار است( نشان دهنده مشتری ها بوده، دارای مقدار تقاضای di است و كمتر از وسیله نقلیه است. 
همچنین به هر كمان موجود در A، زمان Tii متناظر شده است كه در آن برای هر i ≤N≥0 مقدار Tii=0 است. از 
طرف دیگر ناوگان حمل و نقل شامل K وسیله نقلیه همگن در مبدأ قرار گرفته است؛ به طوری كه هر وسیله نقلیه 

.t(i,j) ≠ t(j,i( نامتقارن است؛ به عبارت دیگر t است. در این مسئله فرض شده است ماتریس D دارای ظرفیت
جدول5-اندیس ها، متغیرها و پارامترها مدل

اندیس ها   

Kمجموعه وسایل نقلیه
PP={1,2,…,n{ نقاط )گره( دریافت مسافر
DD={n+1,n+2,…,2n{ نقاط )گره( تحویل مسافر
Nمجموعه تمامی نقاط ممکن شامل پایانه، نقاط سوار و پیاده شدن مسافر

S)k(k وسیله نقلیه )نقاط آغازین )دپو
E)k(k وسیله نقلیه )نقاط پایانی )دپو

پارامترها

Cظرفیت هر وسیله نقلیه
Sii مدت زمان خدمت رسانی در گره
tijj به گره i فاصله زمانی سفر از گره
Nتعداد درخواست های جابه جایی
dii تعداد مسافران سوار و یا پیاده شده در گره

]ai   bi[i پنجره زمانی سوار و یا پیاده شدن برای هر گره
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Cijj به گره i هزینه سفر از گره
ـــــــــــــــــ

ERTشاخص بیشینه زمان حضور مسافر
ــــــــــــــ

WTشاخص بیشینه زمان انتظار مسافر
ــــــــــ

LT شاخص بیشینه زمان دیر رسیدن مسافر
ــــــــــ

ETشاخص بیشینه زمان زود رسیدن مسافر
Mمقدار ثابت اختیاری بزرگ
W1ضریب وزنی برای تابع هدف یک
W2ضریب وزنی برای تابع هدف دو
a1ضریب وزنی برای زمان اضافی حضور مسافر در وسیله نقلیه
a2ضریب وزنی برای زمان اضافی انتظار مسافر
a3ضریب وزنی برای دیر تحویل دادن مسافر به مقصد
a4ضریب وزنی برای زود تحویل دادن مسافر به مقصد

متغیر تصمیم

Xijkبرویم k با وسیله نقلیه j به نقطه i متغیر باینری است كه مقدار آن برابر با 1 خواهد بود درصورتی كه از نقطه
Yijبرویم j به نقطه i متغیر باینری است كه مقدار آن برابر با 1 خواهد بود درصورتی كه از نقطه
Lii تعداد تجمعی مسافران در وسیله نقلیه بعد از بازدید گره
Tii زمان رسیدن به گره

WTiمدت زمان انتظار مسافر
LTi مدت زمان دیر رسیدن مسافر 
ETiمدت زمان زود رسیدن مسافر 

مدل سازی. 3-4-4

با توجه به اولویت كمینه نمودن نارضایتی مسافران درخواست های برنامه ریزی شده نسبت به هزینه حمل ونقل 
و همچنین با توجه به محدودیت و مفروضات مدنظرگرفته شده، بنابراین مدل مسئله به صورت زیر خواهد بود:
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در این قسمت مدل ارائه شده بیشتر تشریح می شود. رابطه )3-7( تابع هدف مسئله كه تركیب وزنی از دو تابع 
هدف هزینه حمل و نقل و میزان نارضایتی مسافران است. تابع هدف مسئله )3-8( سعی در كمینه كردن هزینه 
حمل و نقل انجام شده توسط همه وسایل نقلیه را دارد. رابطه )3-9( تابع هدف مسئله، كه كمینه سازی نارضایتی 
مسافران را نشان می دهد. بر اساس این رابطه، نارضایتی مسافران از طریق زمان انتظار آن ها، میزان حضورشان 
در وسیله نقلیه، میزان زود رسیدن آن ها به مقصد و میزان دیر رسیدن آنان به مقصد محاسبه می شود. محدودیت 
)3-10( تضمین می كند كه هر گره تنها یک بار توسط هر وسیله نقلیه مالقات می شود. محدودیت )3-11( به ما 
این اطمینان را می دهد كه اگر گره i توسط وسیله نقلیه k خدمت رسانی شود، پس باید یک مسیر دوجانبه وجود 
داشته باشد كه وسیله نقلیه k وارد گره i شود و از این گره نیز خارج شود. محدودیت )3-12( نشان می دهد كه یک 
وسیله نقلیه نمی تواند بیشتر از یک بار از مکان آغازی خود شروع به حركت كند. محدودیت )3-13( بیان می كند 
كه یک وسیله نقلیه نمی تواند بیشتر از یک بار به مکان پایانی خود برود. محدودیت )3-14( اطمینان می دهد گره 
i و i+n توسط یک وسیله نقلیه مالقات می شود. محدودیت )3-15( بیان می كند در صورتی كه وسیله نقلیه از گره 

i به j برود، yij حتما مقدار 1 می گیرد. 

 i محدودیت های )3-16(-)3-21( جزو محدودیت های زمانی هستند. محدودیت )3-16( اظهار می دارد كه گره
باید قبل از گره n+i مالقات شود. محدودیت )3-17( نشان می دهد اگر وسیله نقلیه k در گره i خدمت رسانی )پیاده 
و سوار شدن( كند و سپس به گره j برود، زمان رسیدنش به گره j بزرگ تر یا مساوی مجموع زمان خدمت رسانی 
و زمان جابه جایی بین نقاط است. محدودیت )3-18( و )3-19( نیز مشابه محدودیت )3-16( عمل می كنند با این 

تفاوت كه این محدودیت را برای نقاط آغازی و پایانی هر وسیله نقلیه به كار می بندند. 

بیان می كند مسافر ممکن برای  محدودیت )3-20( پنجره زمانی مربوط به گره های دریافت مسافر است و 
دریافت خدمت از وسیله نقلیه، بیش از پنجره زمانی تعیین شده، منتظر بماند كه میزان این انحراف در تابع هدف 
به صورت جریمه درنظرگرفته می شود. محدودیت )3-15( پنجره زمانی مربوط به گره های تحویل مسافر است و 
بیان می كند اگر مسافر، خارج از پنجره زمانی تعیین شده به مقصد برسد، این انحراف در زود و یا دیر تحویل دادن 

مسافر به مقصد در تابع هدف به صورت جریمه درنظرگرفته می شود.

محدودیت های )3-22(-)3-23( مربوط به محدودیت های بارگیری و دریافت مسافر است. محدودیت )22-3( 
بیان می كند زمانی كه وسیله نقلیه k پس از مالقات گره i به گره j كه مربوط به مجموعه نقاط بارگیری است 
می رود، تعداد مسافران در وسیله نقلیه، هنگام مالقات گره j، بزرگ تر یا مساوی مجموع مسافران در هنگام مالقات 
گره i به اضافه تعداد مسافران بارگیری شده در گره i است. محدودیت )3-23( اظهار دارد چنانچه وسیله نقلیه k پس 
از مالقات گره i بالفاصله به گره j كه عضو مجموعه نقاط تحویل )تخلیه( است، برود؛ تعداد مسافران هنگام مالقات 
گره j، بزرگ تر یا مساوی تعداد مسافران در اتوبوس k هنگام مالقات گره i منهای تعداد مسافرانی است كه در گره 
j پیاده می شوند. )3-24( مربوط به ظرفیت وسیله نقلیه است. با تعریف ظرفیت های مختلف برای وسیله نقلیه ها، 
می توان مسئله را به حالت وسیله نقلیه غیرهمگن تعریف كرد. مجموعه محدودیت های )3-25( و )3-26( و )27-3( 
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بیان می كند كه زمان انتظار، بیشینه زمان دیر رسیدن مسافر به مقصد و بیشینه زمان زود رسیدن مسافر به مقصد، 
نباید از یک مقدار مشخص بیشتر باشد. محدودیت های )3-28( و)3-29( نوع هر یک از متغیرها را نشان می دهند.

خالصه فصل. 3-5

چارچوب پیشنهادی به منظور بهبود فرآیند خدمت رسانی در شركت اتوبوس رانی جانبازان، با بهره گیری از ادبیات 
موضوع و در نظر گرفتن ساختار و نیازمندی های خدمت رسانی شركت مذكور، در این فصل ارائه گردید. این چارچوب 
شامل دو مرحله مکان یابی پایانه های اتوبوس رانی و مسیریابی وسایل نقلیه است كه هر دو در شركت اتوبوس رانی 

جانبازان انجام می شود.
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روش حل مسئله مکان یابی-مسیریابی بارگیری ترکیبی. 4

مقدمه. 4-1

 روش های حل مسئله مکان یابی و مسیریابی پایانه های شبکه اتوبوس رانی به دو دسته كلی روش های دقیق 
توقفگاه   مکان یابی  مسئله  برای حل  مثال  برای  می شود؛  تقسیم  ابتکاری  فرا  روش های  و  ابتکاری  روش های  و 
اتوبوس رانی درون شهری می توان آن را در قالب یک برنامه ریزی عدد صحیح مختلط مدل كرد كه در این حالت به 
یک مسئله بهینه سازی تركیبی با مقیاس بزرگ تبدیل می شود. حل این مدل برای شهرهای بزرگ، بسیار پیچیده 
و وقت گیر است. یک راه حل آن كاهش ابعاد مسئله است. با توجه به آنکه مهم ترین مشکل مسئله، تعداد متغیرهای 
صحیح آن، یعنی تعداد گره های برگزیده است، می توان تنها از گره هایی از شبکه استفاده كرد كه شانس بیشتری 
 Bander( مسئله را حل كرد GAMS در انتخاب نهایی دارند و با استفاده از روش شاخه  وكران به كمک نرم افزار

 .)and White, 2002

به طور كلی، در مقاالت مختلف، روش های حل دقیق از روش دیگر كمتر مورد استفاده قرار گرفته اند. باید 
توجه داشت كه روش های دقیق برای مسائل با ابعاد بزرگ كارایی خود را از دست می دهند و عملکردی بهتر از 
است.  گرفته  ابتکاری صورت  روش های  بر  بیشتری  تمركز  اخیراً  باال،  دالیل  به  داشت.  نخواهند  كامل  شمارش 
به بهینه(  با جستجو در بین جواب های ممکن، جوابی خوب )نزدیک  ابتکاری، روشی است كه  روش جستجوی 
در زمانی مطلوب برای یک مسئله ارائه می دهد. معمواًل هیچ تضمینی برای بهینه بودن جواب وجود ندارد و حتی 
نمی توان میزان نزدیکی جواب به دست آمده به جواب بهینه را نیز تعیین كرد. به منظور مطالعه بیشتر در زمینه 
 )Drezner, 2007. Gonzales, 2007. Pham and Karaboga, 2000( انواع الگوریتم های فرا ابتکاری به مقاالت

مراجعه كنید. 

یکی از روش های فرا ابتکاری كه در برای حل مسئله مکان یابی پایانه ها به كار رفته است، روش شبیه سازی 
تبرید است. این روش برای اولین بار توسط متراپلیسی، كرک پاتریکا و سرنی ابداع شد و وجه تسمیه آن شباهت 
به پدیده  گرم و سرد كردن جامدات مذاب است. جواب حاصل از این روش به جواب اولیه وابسته نیست و به طور 
از  دیگر  )Ginkel and Schbel, 2007(. یکی  آورد  به دست  بهینه  به  نزدیک  آن، جوابی  توسط  معمول می توان 
 Rego and( بیشتر است SA الگوریتم های فرا ابتکاری، الگوریتم ژنتیک است كه سرعت هم گرایی آن از روش 
Alidaee, 2005(. در قسمت بعد با انجام تجزیه و تحلیل فضای جواب، الگوریتم فرا ابتکاری متناسب برای حل 

مسئله مورد بررسی، انتخاب می شود.

الگوریتم ژنتیک . 4-2

با توجه به مقدمه بیان شده برای روش های حل مسئله  و همچنین  به دلیل پیچیدگی محاسباتی باال و افزایش 
ادبیات  افزایش تعداد نقاط خدمت رسانی و نیز تجزیه و تحلیل فضای جواب مسئله و  با  نمایی زمان حل مسئله 

موضوع، در ادامه به معرفی كامل الگوریتم ژنتیک پرداخته می شود. 
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تاریخچه الگوریتم ژنتیک. 4-2-1

بیشتر الگوریتم های ژنتیک تغییر یافته الگوریتم ژنتیک ماده هستند كه توسط گولبرگ در سال 1989 پیشنهاد 
گردید. این الگوریتم، سه عملکرد اصلی انتخاب، تکثیر و جهشی دارد. الگوریتم های ژنتیک به صورت كلی زیر 
مجموعه الگوریتم های تکاملی به حساب می آیند )باوی و همکاران، 1387(. الگوریتم ژنتیک از اصل تکامل داروین 
گرفته شده و یکی از شیوه های جستجو و بهینه سازی تصادفی هستند كه بر مبنای اصول تکامل طبیعی پایه ریزی 

شده اند. 

به عبارت دیگر، الگوریتم ژنتیک را می توان یک روش جستجوی كلی نامید كه از قوانین تکامل بیولوژیک طبیعی 
تقلید می كند. الگوریتم های ژنتیک با انبوهی از جواب ها سروكار دارد و به دلیل داشتن همین خصوصیت، امکان 
اجرای موازی الگوریتم و همچنین مهاجرت بین زیر جمعیت ها را كه باعث تنوع ژنتیکی می شوند، فراهم می آورد. به 
دست آوردن راه حل های آسان تر، جهت بهینه سازی سیستم های پیچیده، همواره مدنظر محققان و پژوهشگران بوده 
است. بسیاری از ابزارهای ریاضی، در حل این گونه مسائل ناتوان اند و از طرفی، بررسی و جستجوی كامل تمامی 
حالت های ممکن نیز خارج از تصور است. بنابراین، فقط نمونه برداری از جواب ها امکان پذیر است. »تمامی حالت های 
ممکن در منطقه موجه است برای مطالعه بیشتر در مورد منطقه موجه به »مهرگان، 1377« مراجعه بفرمایید.« 
الگوریتم ژنتیک، روی تعدادی از جواب های مسئله، به امید به دست آوردن جواب های بهتر، قانون بقای بهترین را 
اعمال می كند. در هر نسل، به كمک فرآیند انتخابی مناسب با ارزش جواب ها و تولید مثل انتخاب شده به كمک 
عملگرهایی كه از ژنتیک طبیعی تقلید شده اند، تقریب های بهتری از جواب نهایی به دست می آید. این فرایند باعث 

می شود كه نسل های جدید با شرایط مسئله سازگارتر باشند )سراجیان و همکاران، 1382(. 

هر كدام از افراد جمعیت كه تقریب هایی از جواب نهایی اند، به صورت رشته هایی)كروموزوم( از حروف یا ارقام 
كدگذاری می شوند. متداول ترین حالت، نمایش با ارقام صفر و یک است. حالت های دیگر، مثل استفاده از سه رقم، 
اعداد حقیقی و اعداد صحیح هم استفاده می شوند. مقادیر موجود بر روی كروموزوم ها، به تنهایی معنی خاصی ندارند؛ 
بلکه باید از حالت كدگذاری شده خارج شوند تا به عنوان متغیرهای دارای معنی و نتیجه باشند. باید توجه داشت كه 
فرایند جستجو بر روی اطالعات كد شده انجام می گیرد؛ مگر درصورتی كه ژن هایی با مقادیر حقیقی استفاده شود. 
بعد از اینکه كروموزوم ها از حالت كدگذاری شده خارج شدند، می توان كارایی با برازش هر فرد از جمعیت را محاسبه 
كرد. برازش، مقیاسی نسبی است كه شایستگی افراد برای تولید نسل بعد را نشان می دهد. برازش در طبیعت، معادل 

توانایی فرد برای بقا است. تابع هدف در تعیین برازش افراد نقشی تعیین كننده دارند.

هنگام تکثیر به كمک اطالعات اولیه ای كه از تایع هدف به دست می آید، برازش هر فرد مشخص می گردد. از 
این مقادیر، در فرایند انتخاب استفاده می شود تا آن را به سمت انتخاب افراد مناسب سوق دهد. هر چه برازش فرد 
به جمعیت باالتر باشد، احتمال بیشتری دارد كه انتخاب شود. هر چه برازش نسبی آن كمتر باشد، احتمال انتخاب 

آن برای تولید نسل بعدی كمتر می شود.
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وقتی كه برازش تمام افراد جمعیت مشخص شد، هر كدام با احتمالی كه متناسب با میزان برازش آن هاست، 
می توانند برای تولید نسل بعد انتخاب شوند. عمل تکثیر در الگوریتم ژنتیک، برای رد و بدل اطالعات ژنتیکی بین 

یک جفت و تعداد بیشتری از افراد به كار می رود. ساده ترین نوع تکثیر، تقاطع یک نقطه ای است.

این عملگر الزامًا برای تمامی رشته های یک جمعیت اعمال نمی شود؛ بلکه برای اعمال آن بر یک جفت رشته، 
یک احتمال نسبت داده می شود. بعد از این مرحله، با یک احتمال جدید، عملگر جهش، روی رشته های تولید شده 
 Koza et al., 1999,( اعمال می گردد. در جهش، هر فرد به تنهایی، با توجه به قوانین احتمال می تواند تغییر كند

 .) Paul Charbonneau., Vose, 1999

 مراحل رایج الگوریتم ژنتیک به صورت زیر است:

1- مرحله انتخاب جمعیت اولیه: به تعداد اعضای جمعیت )M( جواب اولیه به صورت تصادفی ایجاد می شود؛ 

به طوري كه هر عضو جمعیت، نشان دهنده یک جواب موجه مسئله باشند، سپس اعضای جمعیت با توجه به مقدار 
طول مسیر ایجادشده مرتب می شوند.

2- مرحله گزینش: در مرحله گزینش pe% از اعضا حذف می شوند و جمعیت به مقدار )M × (1−% pe كاهش 

مي یابد.

3- مرحله تقاطع: در این مرحله M× %pe از اعضا به صورت تصادفي براي ایجاد فرزندان )اعضای نسل جدید( 

بر اساس چرخ رولت انتخاب مي شوند و با مکانیسم تقاطع تک نقطه ای تعدادی فرزند تولید می كنیم. در نتیجه 
جمعیت به تعداد سابق خود )M( بر مي گردد.

4- مرحله جهش: در مرحله جهش pe% از اعضا انتخاب مي شوند و با به كارگیری روش opt-1 و opt-2 بهبود 

مي یابند. در این مرحله اعضای با بهترین مقدار برازش، انتخاب مي شوند.

شبه کد الگوریتم ژنتیک )استاندارد(. 4-2-2

   تنظیم پارامترها:

 ،)p(تعداد اعضای جمعیت ثانویه ،)p0( تعداد اعضای جمعیت اولیه ،)r=0( شمارنده تعداد تکرارها

)pm( و نرخ عملگر جهش ،)pc( نرخ عملگر تقاطع

p0 ایجاد جمعیت اولیه ای از جواب های )موجه( )تصادفی( به تعداد

ارزیابی جمعیت اولیه

تا هنگامی كه شرط توقف برآورده شود }تکرار كنید}

      اگر شرایط اعمال عملگر تقاطع برقرار است

            }انتخاب كروموزوم های والد
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             انجام تقاطع

            ارزیابی فرزند)ان(}

     اگر شرایط اعمال عملگر جهش برقرار است

           }انتخاب كروموزوم های والد

           انجام جهش

          ارزیابی فرزند}

   )تا هنگامی كه فرزند به اندازه كافی ایجاد شود(}

)pانتخاب جمعیت جدید از میان جمعیت فعلی و فرزندان به تعداد(

الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات. 4-3

مسئله  برای  پیشنهادی  ریاضی  مدل  در  رفته  كار  به  یک  و  صفر  متغیر  زیاد  تعداد  و  پیچیدگی  به  توجه  با 
مکان یابی-مسیریابی شبکه اتوبوس رانی امکان حل آن برای مثال با اندازه بزرگ از روش های دقیق عماًل وجود 
الگوریتم  یک  بخش،  این  در  پس  است.  زیادی  نسبتًا  زمان  مستلزم صرف  مسائل  از  نمونه  این  حل  یا  و  ندارد 
انبوه ذرات برای حل این مسئله پیشنهاد شده است. شکل6 نمای كلی این الگوریتم ذرات را نشان  بهینه سازی 

می دهد. مراحل این الگوریتم به شرح زیر است.

1. تولید ذرات اولیه

2. اگر جواب های تولید شده شدنی هستند )در محدودیت ها صدق می كنند( به مرحله 4 بروید در غیر این صورت 
به مرحله 3 بروید.

3. اصالح جواب ها بر اساس محدودیت های مسئله.

4. محاسبه مقدار تابع هدف و به دست آوردن دو مقدار بهترین جواب برای هر ذره )LBeSt( و بهترین جواب 
.)GBeSt( در كل جمعیت

5. به روزرسانی سرعت و به روزرسانی موقعیت هر ذره.

6. اگر به معیار ختم رسیده ایم، به مرحله 7 بروید در غیر این صورت به مرحله 2 بروید.

7. پایان الگوریتم.

مهم ترین مراحل الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات عبارت از معرفی نمایندگی جواب، تولید ذرات اولیه، برآوردسازی 
محدودیت ها، طریقه محاسبه تابع هدف، به روزرسانی بردار سرعت و موقعیت هر ذره s شرط توقف است كه هر كدام 

از آن ها به تفصیل بیان شده است. 
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شکل6- الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات پیشنهاد
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 آزمایش ها و نتایج محاسباتی. 5

مقدمه. 5-1

در این فصل نتایج عددی به دست آمده از حل مسئله با استفاده از الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات و الگوریتم 
ژنتیک ارائه شده و كارایی الگوریتم ها از طریق مقایسه با نتایج به دست آمده از نرم افزار GAMS برای داده های 
استاندارد نشان داده می شود. سپس به منظور تطبیق ارزیابی مدل ارائه شده در واقعیت، الگوریتم های ارائه شده بر 
روی مطالعه موردی پیاده سازی می شود. شركت اتوبوس رانی جانبازان به عنوان مطالعه موردی انتخاب و با توجه به 

ویژگی های مطالعه موردی، مسئله تحقیق تعریف و مدل ریاضی ارائه شده است. 

نتایج حل مسائل نمونه با الگوریتم پیشنهادی. 5-2

برای  الگوریتم  این  MATLAB كد نویسی شده و  انبوه ذرات و ژنتیک توسط نرم افزار  بهینه سازی  الگوریتم 
مسئله مورد نظر بر روی سیستمی با پردازنده هفت هسته ای 2,2 گیگاهرتز و سیستم عامل ویندوز 8,1 اجرا شده 

است. در ادامه نحوه تنظیم پارامتر و مقایسه نتایج حل بیان می گردد.

مطالعه موردی. 5-3

به منظور درک بهتری نسبت به الگوریتم ارائه شده، از داده های شركت اتوبوس رانی جانبازان در شهر تهران 
استفاده شده است. این داده ها در یک دوره یک ماهه در سال 1395 جمع آوری گردیده است.

حجم  دلیل  به  همچنین  می گردد.  ارائه  درون شهری  سفرهای  برای  درخواست   120 تا   100 متوسط  به طور 
به  پاسخ گویی  زمان  نمی گیرد.  قرار  پذیرش  مورد  درخواست ها  از  زیادی  تعداد  ناوگان،  و محدودیت  درخواست ها 
مسافران در هنگام ارائه درخواست، كاهش تعداد درخواست های بدون پاسخ و نیز كمینه كردن میزان نارضایتی 
این  برطرف كردن دغدغه   برای  به شمار می آید.  جانبازان  از مهم ترین دغدغه های شركت حمل و نقل  مسافران، 
شركت، بیشینه كردن میزان رضایت مسافران، یافتن تعداد بهینه پایانه ها و مکان یابی پایانه ها نمونه هایی از داده ها 
در یک دوره یک ماهه ذكر شده بررسی شده است كه این مسائل با الگوریتم پیشنهادی حل شده و نتایج آن در 

ذیل آمده است. 

تحلیل نتایج مسئله مکان یابی . 5-3-1

با در نظر گرفتن 200 نقطه تقاضا و 20 توقفگاه  برگزیده، الگوریتم ژنتیک به تعداد 20 بار اجرا شد و در هر 
بار 3 توقفگاهی كه بیشتر سهم خدمت رسانی داشتند، انتخاب شد. در انتها بعد از 20 دفعه تکرار، مشاهده شد كه 
توقفگاه های 1، 14 و 17 بیشتر از سایر توقفگاه ها در جواب نهایی ظاهر شده اند. بنابراین نتیجه می شود كه هر یک 
از این توقفگاه ها از لحاظ اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی از سایر توقفگاه ها مطلوب ترند كه با وجود تکرارهای زیاد، 

باز هم بیشترین سهم خدمت رسانی را به خود اختصاص می دهند.
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جدول6- مختصات توقفگاه های بالقوه

y مختصاتx منطقه بالقوه توقفگاهمختصات

5536,5735,341

5510,1758,582

5529,3767,783

5551,5796,754

5544,5792,095

5507,4747,186

5528,5770,171

5571,4786,841

5538,5736,859

5543791,711-

5526753,111

5540,4750,4312

5533,2753,6613

5541,5790,8314

5566,7783,1315

5562,7774,3416

5538,9763,911

5569,7777,3411

5523,1791,719

5516,9751,372-

جدول1- نتایج حاصل از -2 اجرا الگوریتم ژنتیک 

تابع هدف  زمان حل  مناطق پایانه تعداد پایانه  تکرار

53382,179 5,1256  18  14  1 3 1

46771,8883 4,1497 17  14  1 3 2

52775,5308 4,0261 13  5 2 3

51651,9641 3,9466 18  9   1 3 4

50343,805 3,9193 20  5   2 3 5

49771,8726 3,9608 14  12  1 3 6
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تابع هدف  زمان حل  مناطق پایانه تعداد پایانه  تکرار

51262,5377 4,036  16  14  1 3 7

50400,0915 3,9003  17  15  1 3 8

48596,6306 3,9142 17  14   3 3 9

48411,8661 3,9679 18  15  4   1 4 10

51888,0442 4,023  16  5   2 3 11

55032,5104 4,111 10  4 2 12

52521,4572 4,0836 19  5   4 3 13

53633,5308 4,0635 13  5 2 14

50672,1616 3,9986 14  1 2 15

50222,4782 4,0683 17  14   2 3 16

48435,1616 4,036 14  1 2 17

48908,8308 4,0155 17  6   4 3 18

51696,2679 4,0301 14  10  5 3 19

48255,0127 4,0606 17  14  1 3 20

شکل1- مکان یابی توقفگاه های جانبازان در شهر تهران
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شکل1- هم گرایی جواب های مسئله مکان یابی توقفگاه ها در -2 تکرار الگوریتم ژنتیک

تحلیل نتایج مسئله مسیریابی. 5-3-2

برای تخصیص بهینه مسافران به هریک از وسایل نقلیه و همچنین ترتیب بهینه خدمت رسانی به مسافران با 
توجه به پنجره های زمانی مشخص شده، مسئله مسیریابی سازمان اتوبوس رانی جانبازان با دو الگوریتم فرا ابتکاری 
بیان شده، اجرا گردید. بنابراین با توجه به اطالعات جمع آوری شده از سازمان مورد بررسی تعداد مسافران در روز 
120 نفر و تعداد وسایل نقلیه موجود در سازمان 30 عدد با ظرفیت حمل بیشینه 4 مسافر در هر مسیر است. در 
نتیجه جواب بهینه تخصیص و مسیریابی برای سازمان مورد نظر با در نظر گرفتن محدودیت های موجود دنیای 

واقعی و اجرای 100 تکرار دو الگوریتم مطابق جدول8 است.
جدول1- مقادیر تابع هدف مسئله مسیریابی برای سازمان اتوبوس رانی جانبازان در -1 مسئله نمونه

مسئله
GAMOPSO

مجموع وزنیتابع هدف دومتابع هدف اولمجموع وزنیتابع هدف دومتابع هدف اول

19278,73772219,56765043,2369650,44313112,83515727,878

29319,70422294,69085104,6969511,54452989,48695598,31

39278,73772219,56765043,2369383,64822515,84335262,965

49343,68222189,54785051,2029443,68222389,54785211,202

59285,72862195,09965031,3519585,72862295,09965211,351

69374,65742182,65015059,4539574,65742282,65015199,453

79278,73772219,56765043,2369330,69262676,78355338,347

89330,69262376,78355158,3479430,69262676,78355378,347
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مسئله
GAMOPSO

مجموع وزنیتابع هدف دومتابع هدف اولمجموع وزنیتابع هدف دومتابع هدف اول

99326,69582377,75575157,3329326,69582377,75575157,332

109347,6792188,57565052,2179367,6792388,57565180,217

شکل9- نمونه تورهای تشکیل شده از اجرای الگوریتم های فرا ابتکاری

شکل-1- هم گرایی جواب های مسئله مسیریابی در اجرای الگوریتم های فرا ابتکاری

دلیل  به  متأسفانه  مطالعه،  مورد  در سازمان  بیان شده  و روش حل  ریاضی  كارایي مدل  میزان  بررسي  براي 
فقدان مستندات و داده هاي كمي در سازمان موردنظر، این مقایسه امکان پذیر نیست؛ اما دالیل متعددی برای بیان 
كارایي مدل ارائه گردیده در بهبود وضعیت سازماِن مورد مطالعه، وجود دارد. در حال حاضر، مسئول تخصیص و 
مسیریابي وسایل نقلیه به واسطه تجربي شخصي و شناخت مناطق 22 گانه تهران و بدون در نظر گرفتن هزینه هاي 
مسیریابي، این فرآیند را انجام مي دهد؛ بدیهي است مدل با توجه به در نظر گرفتن جنبه اقتصادي كارایي بهتري 
داشته باشد. یکي دیگر از مهم ترین دالیل كارایي مدل، در نظر گرفتن شاخص هاي كیفي مانند حداكثر زمان انتظار، 
حداكثر زمان دیر رسیدن و ... است كه با توجه به اینکه مسافران این سازمان، افراد جانباز و معلول اند، این شاخص ها 
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نقش پررنگي در میزان رضایت مندي مسافران از خدمت رساني انجام شده دارد. سرانجام یکي دیگر از نقاط قوت 
مدل ریاضي ارائه شده، در نظر گرفتن اهمیت بیشتر براي جنبه هاي كیفي نسبت به جنبه هاي كمي است. در مدل 
پیشنهادي، جنبه اقتصادي در نظر گرفته شده است؛ اما همان گونه كه بیان گردید، به دلیل نوع خاص خدمت رساني 
و شرایط ویژه مسافران، اهمیت جنبه كیفي در مدل بیان شده بیشتر مورد توجه قرار گرفته است؛ درحالی كه در 

شرایط موجود كمتر توجهي به كیفیت و میزان رضایت مندي مسافران شده است.

خالصه و نتیجه گیری. 5-4

در وضع موجود سرویس دهی سامانه حمل ونقل عمومی جانبازان و معلوالن، به این صورت است كه در آن اعزام 
ناوگان بر اساس تماس های درخواست سرویس و از محل پایانه ای متمركز صورت می گیرد. این تحقیق با ارائه مدلی 
ریاضی كه تابع هدف آن به حداقل رساندن دو عامل هزینه های سیستم و عدم مطلوبیت برای استفاده كنندگان در 
قالب پارامترهای تعریف شده است، به جانمایی پایانه های غیرمتمركز برای سرویس دهی به جانبازان و معلوالن 
پرداخته است. نتایج و خروجی مدل ارائه شده نشان می دهد با توجه به پراكندگی موقعیت متقاضیان استفاده از 
سیستم و نقاطی كه به عنوان مقصد سفر معرفی می شوند،  3 منطقه 14،1 و 17 بیشتر از سایر مناطق مستعد احداث 

چنین پایانه هایی می باشند. 

به عبارت دیگر احداث پایانه های غیرمتمركز در این مناطق از توجیه اقتصادی و رضایت مندی بیشتری نسبت به 
اعزام ناوگان از یک نقطه واحد برخوردار است. از آنجا كه با توجه به پیچیدگی مدل و مسئله مورد بررسی، حل مسئله 
واقعی و  مثال موردی ارائه شده با روش دقیق، امکان پذیر نیست، این امر به ارائه دو الگوریتم فرا ابتکاری منجر 
شده است. الگوریتم اول بر پایه الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات و الگوریتم دوم بر پایه الگوریتم ژنتیک ارائه شده 
است. همچنین در این گزارش به منظور اعتبارسنجی مدل پیشنهادی و الگوریتم های فرا ابتکاری ابتدا مثال هایی 
در ابعاد كوچک با نرم افزار گمز حل شده كه با مقایسه نتایج، كارایی الگوریتم ها و مدل پیشنهادی به اثبات می رسد. 
همچنین با توجه پیچیدگی زیاد مسئله مورد  بررسی، مثال هایی در ابعاد بزرگ از مسائل واقعی شركت اتوبوس رانی 
جانبازان توسط این الگوریتم حل شده است. سرانجام به تحلیل نتایج به دست آمده از  حل دو الگوریتم فرا ابتکاری 

پرداخته شد. از جمله دستاوردهای این تحقیق عبارت اند از:
● .)P-Median( ارائه مدل مکان یابی پایانه های شبکه اتوبوس رانی بر اساس رویکرد مسئله میانه ها
الگوریتم ژنتیک به عنوان روشي فراابتکاري، سرعت بسیار باالیي در یافتن پاسخ بهینه مسئله مکان یابي پایانه  ●

دارد و در زمان كوتاه پاسخ ها همگرا خواهد شد.
روش كدگذاري باینري در مسائل مکان یابي نسبت به سایر روش هاي كدگذاري ساده تر است. ●
استفاده از مفاهیم پنجره زمانی نرم در مدل ریاضی مسیریابی وسیله نقلیه. ●
استفاده از مفاهیم كیفیت خدمات به مسافران به عنوان شاخص كیفی در مدل مسیریابی وسیله نقلیه. ●
ارائه مدل ریاضی چندهدفه جدید برای مسئله مسیریابی وسیله نقلیه با توجه به موردكاوی واقعی. ●
به كارگیری روش فرا ابتکاری چندهدفه با توجه به ابعاد مختلف. ●
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