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حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چند انباره با در نظر گرفتن پنجره زمانی
و تقاضای فازی با استفاده از الگوریتمهای فرا ابتکاری در خدمات
بهداشت خانگی

چکیده
در دنیای امروز ،برطرف کردن نیازهای بهداشتی و درمانی بیماران در منزل دارای فواید متعددی است .با ارائه خدمات درمانی بهصورت
منظم و بهموقع ،عالوه بر کاهش هزینهها ،روند بهبودی بیمار نیز سرعت مییابد .در این مقاله ،یک مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چند
انباره با در نظر گرفتن پنجره زمانی و تقاضای فازی در نظر گرفتهشده است .این مسئله ،درصدد است تا با مدلهای ریاضی و بهینهسازی
پنجره زمانی سخت ،جهت مالقات بیماران ،رضایت بیماران افزایش یابد .این مسئله جزء مسائل پیچیده و متعلق به کالسNP-hard

است و حل آن از طریق برنامهریزی خطی و نرمافزارهای موجود مدتزمان باالیی را به خود اختصاص میدهد .لذا در این مقاله برای
حل آن از دو رویکرد فرا ابتکاری شامل الگوریتم ژنتیک و بهینهسازی ازدحام ذرات استفادهشده است .با توجه به حساسیت الگوریتمهای
فرا ابتکاری به مقدار پارامترهایشان ،برای تنظیم این پارامترها از متدولوژی سطح پاسخ استفادهشده است .تعدادی مسئله برای نشان دادن
کارایی الگوریتمهای پیشنهادی حلشده است و نتایج محاسباتی با نرمافزار  GAMSمقایسه شده است.
واژههای کلیدی :مسیریابی وسایل نقلیه ،پنجره زمانی ،تقاضای فازی ،متدولوژی سطح پاسخ ،الگوریتم فرا ابتکاری.
دریافت1396/12/17 :

اصالح1397/3/9 :

پذیرش 1397/4/12 :

 -1مقدمه
امروزه ،به دلیل باال رفتن امید به زندگی و کاهش میزان زادوولد در کشورهای درحالتوسعه و توسعهیافته ،پدیده سالمندی بیشازپیش
موردتوجه است .بر اساس آمارهای سازمان بهداشت جهانی ،در سال  600،2000میلیون سالمند در جهان وجود داشت که پیشبینی
میشود در سال  ،2025تعداد سالمندان به یک میلیارد و دویست میلیون نفر و در سال  ،2050به دو میلیارد نفر برسد .بر این اساس،
سالمندان سریعترین نرخ رشد جمعیت را در بین گروههای مختلف سنی دارند .هماکنون ،حدود دوسوم جمعیت سالمند دنیا در کشورهای
درحالتوسعه مانند ایران زندگی میکنند و پیشبینی میشود این رقم در سال  2050به  80درصد برسد .مطابق دادههای حاصل از گزارش
مرکز آمار ایران ،جمعیت سالمند ایران  3/9درصد در سال  1355بوده است که با افزایش دو برابری به  7/3درصد در سال  1385رسیده
است .بر اساس گزارش سازمان ملل متحد ،تعداد سالمندان ایرانی در سال  2050میالدی به رقم  26میلیون و  393هزار نفر ( 26درصد
کل جمعیت) خواهد رسید که رقمی قابلتوجه است( .امیرسدی و سلیمانی)2005 ،
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بهگونهای عمل کند که مسافت طی شده ،زمان کل سفر ،تعداد وسایل حملونقل و تابع هزینه حملونقل حداقل گردد و با در نظر گرفتن

طبق تعریف ارائهشده توسط برتلس و فهل ( ،)2006به مجموعه فعالیتهای ویزیت بیماران ،ارائه خدمات درمانی و مراقبت از

بیماران در منزل ،مراقبت بهداشت خانگی 1گفته میشود .با بهینهسازی ارائه خدمات بهداشتی و درمانی خانگی میتوان بیماران را

از مزایای اینگونه خدمات بهرهمند ساخت (مجیدی و همکاران .)2017 ،این خدمات میتواند طیف گستردهای از فعالیتها نظیر
ویزیت بیمار توسط پزشک ،تحویل دارو و تجهیزات پزشکی به بیمار؛ دریافت نمونههای آزمایشگاهی ،داروها و تجهیزاتی که به
هر دلیلی مورداستفاده قرار نگرفتهاند تا ارائه خدمات تعمیرات ،نگهداری تجهیزات و دستگاههای پزشکی در منزل را در برگیرد
(برتلس و فهل2006 ،؛ لیو و همکاران)2013 ،
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امروزه برنامههای مراقبت در منزل در پاسخ به نیازهای بیماران در سطح جامعه افزایش پیداکرده است؛ از علتهای این رشد سریع،
اثبات کارایی مراقبتهای خانگی بیماران در مواجهه با نیازهای مختلف بیماران است که بهصورت افزایش کارایی و موثربودن این روش
به اثبات رسیده است .مطالعهای بر روی  600بیمار انجام شد و نشان داد که  81درصد بیمارانی که برای بستری شدن در بیمارستان
ارجاع میشوند میتوانند بهطور موفقیتآمیزی در منزل تحت درمان قرار گیرند .بهعالوه ،زمان اقامت در بیمارستان بهطور تقریبی از
 12روز به  7روز کاهش پیدا کرد و فقط  12درصد از بیمارانی که مراقبت در منزل از آنها به عمل میآمد دوباره به بستری شدن در
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بیمارستان نیاز پیدا کردند .با توجه به اهمیت موضوع ،در این مقاله ،یک مدل ریاضی برای مسیریابی وسایل نقلیه با چند انباره با پنجره
زمانی 2و تقاضای فازی 3ارائهشده است .عالوه بر این ،به علت ضرورت خدماترسانی بهموقع به بیماران با هدف حداقل کردن هزینه،
یک مسئله مکانیابی جهت تعیین مکان انبارهای دارویی نیز در نظر گرفتهشده است که سازمان مربوطه برای تامین بهنگام نیاز دارویی
بیماران از بین چندین انبار موجود ،به نزدیکترین انبار دارویی ممکن بازگردد .ادامه مقاله بهصورت زیر سازماندهی شده است :در
بخش  ،2بررسی اجمالی از پژوهشهای پیشین درزمینهی سازمانهای مراقبت از بهداشت خانگی ارائه میگردد .در بخش ،3یک
مدل ریاضی همراه با نمادها و فرضیات مسئله ارائه میگردد .در بخش  ،4روشهای حل مسئله موردنظر شرح دادهشده است .در
بخش  ،5نتایج محاسباتی و تنظیم پارامتر با استفاده از متدولوژی سطح پاسخ ارائه میگردد و درنهایت ،نتیجهگیری و پیشنهادهایی
برای تحقیقات آتی در بخش  6آورده شده است.

 -2مرور ادبیات
مسئله مسیریابی وسایل نقلیه که یک مسئله بهینهسازی ترکیبی است ،اولین بار در مقاله دانتیک در سال  1959معرفی شد که بهطور
وسیعی موردبررسی قرارگرفته است (دانتیگ و رمسر .)1959 ،مدل عمومی مسئله مسیریابی وسایل نقلیه شامل مجموعهای از مشتریان
است که تقاضـای هـر یـک از آنها معلوم و هر مشتری تنها یکبار و بهطور کامل خدمت میگیرد .فرض میشود که همه وسایل نقلیه
همگن و شروع و پایان هر وسیله ،یک انبار مشخص است؛ هدف اصلی ،کمینهسازی کل مسافت طی شده توسط تمامی وسایل نقلیه
است .با توجه به محدودیتهای موجود در دنیای واقعی ،محدودیتهایی به مدل کالسیک اضافه میشود (امبوکای برمن و هانسهار،

 .)2009ما در این مقاله به مطالعهی مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چنـد انباره 4میپردازیم .تفاوت مسئله چند انباره با مسیریابی
کالسیک در این است که در مسائل چند انباره ،دیگر تنها یک انبار به همهی مشتریها خدمت نمیدهد ،بلکه مشتریها کاالهای خود
را از چندین انبار دریافت میکنند (بل و همکاران .)1983 ،در ادامه ،بهمرور تعدادی از مقاالت مرتبط با ادبیات موضوع میپردازیم.
در سال  ،2009پژوهشی با در نظر گرفتن تنها متغیرهای عدد صحیح ،به ارائه یک مدل عدد صحیح خالص پرداخت و مسئله مسیریابی

خدمه در مراقبت بهداشت خانگی را با الگوریتم شاخه و قیمت 5بهصورت دقیق حل نمود .این مسئله ،حالت خاصی از مسئله فروشنده

دورهگرد تحت محدودیت پنجره زمانی است (کرگوزین و همکاران .)2009 ،کپنارا و همکاران ( )2014به بررسی تاثیر سیاستهای
تولید الگو بر روی تصمیمات برنامه ریزی و مسیریابی در مراقبت بهداشت خانگی پرداختند .منظور از الگو در این مقاله مجموعه
سناریوهای مشخصی برای تلفیق تصمیمات مختلف است .تورس روماس و همکاران ( )2014به ارائه مدل ریاضی برای مسئله

)(HHC

1
Home Health Care
2
Time Window
3

Fuzzy Demand
)Multi Depots Vehicle Routing Problem (MDVRP
5
)Branch and price algorithm ) B&P
4

مسیریابی و زمانبندی مراقبت بهداشت خانگی با در نظر گرفتن شیوههای درمانی مختلف و پنجره زمانی پرداختند .آنها با ارائه یک
مدل عدد صحیح مختلط ،مسئله مذکور را بهطور دقیق حل نمودند .یالسینداگ و همکاران ( )2014مسئله مسیریابی و تخصیص در
مراقبت بهداشت خانگی را با رویکردی دومرحلهای بررسی کردند .در این مقاله ،برای تخمین زمان سفر وسیله نقلیه از روش رگرسیونی
کرنل استفاده کردند .یوان و همکاران ( )2015مطالعهای درزمینهی مسیریابی و زمانبندی سازمانهای مراقبت خانگی باهدف حداقل
کردن هزینههای کل ارائه کردند .نوآوریهای ارائهشده در این مطالعه ،بهطور همزمان ،نیازهای مختلف مشتریان و زمان سرویس
تصادفی را در نظر میگیرد ،همچنین از الگوریتم شاخه و قیمت برای حل مسئله و طراحی و تدوین یک الگوریتم برای حل مشکل
قیمتگذاری استفاده مینماید .درنهایت ،اثربخشی الگوریتم پیشنهادشده از طریق آزمایشهای عددی تایید میشود.
بیشتر مقاالت موجود درزمینهی مراقبت بهداشت خانگی از روشهای ابتکاری و فرا ابتکاری برای بهینهسازی مسئله در ابعاد بزرگ
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استفاده کردهاند .فریفیتا و همکاران ( )2017مطالعهای درزمینهی مسیریابی وسایل نقلیه با پنجره زمانی انجام دادند .آنها در این
پژوهش ،الگوریتم جستجوی همسایگی 1را استفاده کردند .هدف آنها از این مسئله ،تخصیص بهینه بیماران به پرستاران بود .چنگ و
ریچ ( )1998مسئله زمانبندی پرستاران تحت محدودیت پنجره زمانی را موردبررسی قراردادند و برای بهبود این مسئله از دو روش
ابتکاری استفاده کردند .تراسامویزر و هیرش ( )2011یک مدل دوهدفه برای مسیریابی و زمانبندی مراقبت بهداشت خانگی با استفاده
بیماران با حداقل کردن هزینههای عملیاتی و حداکثر کردن سطح خدمات ارائهشده به بیماران است .درنهایت ،مقایسه با راهحلهای
دقیق بر روی نمونههای کوچک نشان میدهد که الگوریتم بهاندازه کافی مشکل موردمطالعه را حل کرده است.
تعدادی از مقاالت با تلفیق چندین رویکرد حل و بهینهسازی مسئله مراقبت بهداشتی خانگی ،در ادامه موردبررسی قرارگرفتهاند .برتلس
و فهل ( )2006در تحقیقی ،طی رویکرد دومرحلهای ،در ابتدا با بهکارگیری برنامهریزی محدودیت ،به یک جواب اولیه مناسب برای
مسئله برنامهریزی خدمه و مسیریابی در مراقبت بهداشت خانگی دست یافتند .سپس ،در مرحله دوم ،حل با استفاده از رویکردهای فرا

ابتکاری شبیهسازی تبرید 2و جستجوی ممنوعه ،جواب اولیه را بهبود دادند .جمعی از نویسندگان ازجمله برتلس و فهل ()2006؛ نیکل
و همکاران ( )2012مسئله تخصیص و مسیریابی پرستاران در بهداشت و درمان خانگی در کشور آلمان را موردپژوهش قرار دادهاند.
آنها از یک رویکرد دومرحلهای برای برنامهریزی ارائه خدمات هفتگی استفاده کردند که در آن ،در ابتدا با استفاده از رو یهای ابتکاری
به ایجاد جواب اولیه پرداختند و سپس برنامه زمانبندی را بهبود دادند .براکرز و همکاران ( )2016بر روی یک مسئله چندهدفه مسیریابی
و زمانبندی در مراقبت بهداشت خانگی مطالعه کردند .در این پژوهش ،آنها برای حل مسئله تلفیقی از رویکرد فرا ابتکاری جستجوی
محلی چندجهته و جستجوی همسایگی بزرگ استفاده کردند .این نایلی و همکاران ( )2015به تخصیص منابع انسانی و مسیریابی

مراقبت بهداشت خانگی پرداختند .آنها در این مطالعه ،یک رویکرد چندهدفه مبتنی بر برنامهریزی عدد صحیح خطی 3ارائه کردند.
هدف آنها ،پیدا کردن یک طرح کاری عملی مؤثر برای هر یک از منابع بهصورت روزانه که رضایت کارکنان و بیماران را تضمین کند و
درعینحال هزینهها را کنترل نماید ،بود .برای حل مدل از روش سیپلکس استفاده کردند .نتایج عددی نشان میدهد که تعادل خوبی
بین ترجیحات بیماران و کارکنان و هزینه سفر با استفاده از روش ارائهشده میتوان ایجاد کرد.
در مقایسه با دیگر کارهای پژوهشی موجود درزمینهی مراقب بهداشت خانگی ،کرگوشن و همکاران ( )2014مسئله جمعآوری نمونه-
های آزمایشگاهی بیماران در مراقبت بهداشت خانگی را بررسی کردند .در این مقاله ،از دو روش ابتکاری جستجوی ممنوعه و
جستجوی همسایگی متغیر برای حل مدل عدد صحیح ارائهشده استفاده شد .لیو و همکاران ( )2014مسئله مراقبت بهداشت خانگی
را از منظر دریافت و رساندن دورهای کاال موردبررسی قرار دادهاند .نوآوری موجود در این مقاله ،تلفیق زمانبندی مراجعه به بیمارستان
و آزمایشگاه به همراه ارائه خدمت به بیماران است .آنها مدل خود را با استفاده از روش جستجوی ممنوعه و جستجوی محلی شدنی و
نشدنی در ابعاد بزرگ حل کردند .با بررسی ادبیات مراقبت بهداشت خانگی درمییابیم که تابهحال بهصورت همزمان ،به مکانیابی و
مسیریابی وسایل نقلیه برای مراقبت بهداشت خانگی با درنظرگرفتن پنجره زمانی و تقاضای فازی پرداخته نشده است .از طرفی ،مدلی

)Variable Neighborhood Search (VNS

1

)Simulated Annealing (SA

2

Integer Linear Programming

3

حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چند انباره با در نظرگرفتن پنجره زمانی و تقاضای فازی با استفاده از الگوریتمهای فرا ابتکاری در خدمات بهداشت خانگی

از الگوریتم جستجوی همسایگی ارائه کردند .هدف از مسئله ،ارائه مسیر و برنامهای مناسب برای پرستاران جهت ارائه خدمات به

که همزمان با اهداف نامبرده ،به نیازهای متفاوت بیماران با در نظر گرفتن سطح مهارت متفاوت کارکنان پرداخته باشد ،ارائه نشده
است .ازاینرو ،در مطالعه پیش رو ،مدل ریاضی که اهداف فوق را برآورده نماید ،ارائهشده است .در ادامه ،بهمنظور نشان دادن برتری
و نوآوری مطالعه حاضر ،و یژگیهای پژوهش حاضر با سایر پژوهشهای مشابه در سالهای اخیر در جدول  1نشان دادهشده است.
جدول  -1مقایسه ویژگیهای پژوهش حاضر با سایر پژوهشهای مشابه در سالهای اخیر.
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مراجع

چند انباره

تقاضای فازی

پنجره زمانی

تراسامویزر و هیرش
()2011

-

-

-

راسمونسن و همکاران
()2012

-

-

-

آلوا و همکاران ()2013

-

-

*

منکوسکا و همکاران
()2014

-

-

-

یوان و همکاران
()2015

-

-

-

ان نهلی و همکاران
()2016

-

-

*

دسرله و همکاران
()2016

-

-

-

مطالعه حاضر

*

*

*

اهداف

برد استورم و همکاران
()2008

-

-

-

حداقل سازی :مجموع
وزنی تنظیمات ،زمان
سفر
حداقل سازی :مسافت
طی شده ،نارضایتی
مشتریان و پرستاران
حداقل سازی :مجموع
هزینههای سفر٬
بازدیدکنندگان پوشش
نداده شده ٬حداکثر
رساندن تنظیمات
سرپرست بازدید
حداقل سازی :تعداد
کارکنان
حداقل سازی :هزینهها
و حداکثر سازی:
کیفیت خدمات
حداقل سازی :هزینه
سفر ،هزینه ثابت
سرپرستان ،هزینه
خدمات و هزینه جریمه
برای سرویسدهی دیر
به مشتری
حداقل سازی:
مدتزمان سفر بیماران
حداقل سازی :هزینه
حملونقل و ساعات
کاری
حداقل کردن
هزینههای کل
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MILP Solver, Local
Branching Heuristic

Variable Neighborhood
Search

Branch-And-Price

CPLEX-IBM, Mat Heuristic
Method
Adaptive Variable
Neighborhood Search,
Construction Heuristic, Local
Search

Branch-And-Price Algorithm

Variable Neighborhood
Descent Method, Iterated
Local Search
Global Approach, Two-Phases
Metaheuristic

GAMS,GA,PSO

 -3شرح مسئله
مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با پنجره زمانی ،یکی از مسائل چالشبرانگیز و دشوار است که در دسته مسائل مسیریابی وسایل نقلیه
قرار میگیرد .این مسئله ،با توجه به اهمیت باالیی که به بحث زمان در حل مسائل میدهد ،در عمل از کاربرد بیشتری برخوردار بوده
و لذا توجه بیشتری را در محافل علمی به خود اختصاص داده است .در این مقاله ،یک مدل ریاضی مسیریابی وسایل حملونقل با در
نظر گرفتن پنجره زمانی و تقاضای فازی برای سازمانهای مراقبت از بیماران ارائهشده است .عالوه بر آن ،یک مدل مکان یابی-

تخصیص برای تعیین مکان انبارهای دارویی در نظر گرفتهشده است .در این مدل ،چندین مکان برای انتخاب مکان انبارهای دارو کاندید
میشود ،سپس از بین مکانهای کاندید شده ،پنج مکان بهعنوان محل نهایی انبارهای دارو انتخاب میشوند .در مدل ارائهشده ،پنج
انبار ،یک آزمایشگاه و تعدادی بیمار برای خدمترسانی وجود دارد .مسیر هر وسیله نقلیه از انبارها شروع میگردد ،سپس به هر بیمار
سرویس رسانی میشود؛ درصورتیکه دارو بهاندازه موردنیاز بیمار ،موجود نباشد به نزدیکترین انبار دارو بازمیگردد و بهاندازه ظرفیت
وسیله نقلیه ،دارو حمل میکند و به سایر بیماران سرویس رسانی انجام میگردد .درنهایت ،پس از اتمام سرو یسدهی به کل بیماران
تعیینشده ،به آزمایشگاه بازمیگردد .در طول فرآیند تحویل دارو ،مقدار داروهای موردنیاز برای هر بیمار ،غیرقطعی است و تقاضای
هر بیمار ،یک متغیر فازی مثلثی در نظر گرفته میشود .شکل  1تصویر شماتیک از مدل ارائهشده را نشان میدهد.
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شکل  -1تصویر شماتیک مدل ریاضی پیشنهادی در این پژوهش.

 1-3مفروضات مسئله
مفروضات در نظر گرفتهشده در این مدل به شرح زیر میباشد:

 وسایل نقلیه مورداستفاده ناهمگن هستند (ظرفیت وسایل نقلیه است).

 مسیر هر خودرو از انبار آغاز میشود ،سپس هر بیمار را مالقات میکند و خدمات مربوط به هر بیمار انجام میگردد؛ درنهایت به
آزمایشگاه بازمیگردد.
 هر وسیله نقلیه بیش از یکبار استفاده نمیشود.

 تقاضای هر بیمار یک متغیر مثلث فازی بهصورت) 𝑖 𝑑̃𝑖 = (𝑑1.𝑖 . 𝑑2.𝑖 . 𝑑3.میباشد.

 هر پرستار یک مسیر برای فرآیند تحویل دارو طی میکند و درصورتیکه داروهای باقیمانده برای سایر بیماران کافی نباشد به نزدیکترین
انبار بازمیگردد تا داروی موردنیاز سایر بیماران را فراهم نماید.
 برخی از بیماران به یک خدمت و برخی دیگر به دو خدمت نیاز دارند.
 خدمات دریافتی هر بیمار متفاوت است.

 پرسنل دارای مهارتهای متفاوتی هستند.
 2-3نمادهای مسئله
نمادهای استفادهشده در این مدل به شرح زیر است:

اندیسها



} K= {1, 2, ⋯kاندیس وسایل نقلیه.
} i, j= {1, 2,⋯. m+n+1که  mبیانگر تعداد انبارها و  nتعداد بیماران میباشد.

حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چند انباره با در نظرگرفتن پنجره زمانی و تقاضای فازی با استفاده از الگوریتمهای فرا ابتکاری در خدمات بهداشت خانگی

5

پارامترها

 V مجموعهای از وسایل نقلیه.

 N مجموعه نقاط (گرهها) شامل انبارها ،بیماران و آزمایشگاه.
 q ظرفیت وسیله نقلیه.

 𝑑̃𝑖 = (𝑑𝑖.1 . 𝑑𝑖.2 . 𝑑𝑖.3 ) تقاضای فازی برای بیمار iام.
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𝐤 Qظرفیت وسایل نقلیه  kام.



𝑖𝑤 زمان خدمتدهی دکتر/پرستار به بیمار  iام.



𝑗𝑖𝑡 زمان سفر از بیمار  iام به بیمار  jام.



𝑖𝑒 زودترین زمان خدمت به بیمار iام.



𝑖𝑙 دیرترین زمان خدمت به بیمار  iام.
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𝑗𝑖𝐶 فاصله برحسب هزینه سفر از گره  iبه گره .j



 pتعداد انبارها.

 S مجموعهای از بیماران که به دو خدمت نیاز دارند.


𝑖𝑢 متغیر مصنوعی؛ جهت ایجاد محدودیت زیر تور مورداستفاده قرار میگیرد.

 M یک عدد مثبت بزرگ؛ این پارامتر جهت ایجاد محدودیت پنجره زمانی مورداستفاده قرار میگیرد.
متغیرها


𝑘𝑖𝑆 زمانی که وسیله نقلیه  kام سرو یسدهی به بیمار  jام را شروع میکند.



𝑘𝑗𝑖𝑥 زمانی که وسیله نقلیه  kام از گره  iبه گره  jسفر کند مقدار  1میگیرد در غیر این صورت صفر است.

= yj

1

انتخاب انبار𝑗ام

 0در غیر این صورت

 3-3مدل ریاضی پیشنهادی
با توجه به پارامترها و متغیرهای تعریفشده ،مدل ریاضی پیشنهادی متشکل از یک تابع هدف و  13دسته محدودیت میباشد که پس
از معرفی مدل ریاضی ،توضیحات بیشتری در مورد تابع هدف و محدودیتها ارائه خواهد شد.
معادله ( )1تابع هدف مسئله را نشان میدهد .تابع هدف مدل پیشنهادی ،حداقل کردن هزینه کل شامل هزینههای سفر میباشد.
محدودیت ( )2نیز به محدودیت زیر تور معروف است؛ یعنی حذف تور یا حلقههای احتمالی که فاقد نقطه مبدا میباشند .ازجمله
مشکالت مسائل مسیریابی وسایل نقلیه وجود زیر تورهاست که یکی از راهحلهای آن استفاده از زیرمجموعهها برای گرههاست.
محدودیت ( )3بیانگر این است که بیماران عضو مجموعه  Sنیازمند دو مرتبه سرویسدهی هستند .محدودیت ( )4بیانگر آن است که
بیمارانی که عضو مجموعه  Sنیستند نیازمند یک مرتبه سرویسدهی میباشند .محدودیت ( )5بیانگر این است که پس از سرو یسدهی
به بیمار ،پرستار ،مکان موردنظر را ترک خواهد کرد (هر بیمار یکبار مالقات میشود) .محدودیت ( )6نشاندهنده این موضوع که
تمام وسایل نقلیه پس از سرویسدهی به بیماران تعیینشده ،به آزمایشگاه بازمیگردند .محدودیت ( )7بدین معنی است که وسیله
نقلیه  jام باید قبل از زمان 𝑗𝑖𝑡  𝑆𝑖𝑘 + 𝑤𝑖 +برسد .محدودیت ( )8اشاره به محدودیت پنجره زمانی دارد .محدودیت ( )9بیانگر این
است که هیچ وسیله نقلیهای بیش از ظرفیت خودبارگیری نشود .محدودیت ( )10جز محدودیتهای اصلی مسئله مسیریابی وسایل
نقلیه میباشد و بیانگر این موضوع است که هر گره یکبار مالقات شود .محدودیتهای ( )11و ( )12نشاندهنده این است که نیازی
به وجود مسیر بین انبارها نمیباشد .محدودیت ( )13نشاندهنده این است که درصورتیکه انبار  jام انتخاب گردد مقدار متغیر یک و

در غیر این صورت مقدار متغیر صفر میباشد .محدودی ( )14نشاندهنده صفر و یک بودن متغیرهای مسئله است .در این مطالعه ،با
توجه به اینکه تقاضا ،متغیر فازی (مثلثی) و غیرقطعی میباشد ،در این راستا سعی شده است تا بهصورت متغیر فازی بیان گردد تا از
عدم قطعیت مسئله کاسته شود .در این مطالعه ،به دلیل کاهش حجم محاسبات و جلوگیری از پیچیدهتر شدن مدل ریاضی پیشنهادی
برای دفازی کردن این پارامتر از معادله ( )15استفادهشده است.
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 -4روش حل
ترکیب مسئله انتخاب مکان انبار و مسیریابی حرکت خودرو برای یک سازمان ،جزو مسائل  NP-hardاست (پوتوین و روسا)1995 ،
که حل آن از طریق برنامهریزی خطی و نرمافزارهای موجود ،مدتزمان باالیی را به خود اختصاص میدهد؛ لذا برای حل آن در ابعاد
بزرگ نیازمند استفاده از روشهای فرا ابتکاری است .مسائل  NP-hardمسائل بهینهسازی هستند که برای حل آنها روش ریاضی قطعی
کارآمدی وجود ندارد و اکثر مسائل امروزی در هر جامعهای را شامل میشود .با توجه به مشکالت مربوط به این مسائل ،بیشتر تحقیقات
از روشهای فرا ابتکاری بهجای روشهای دقیق ریاضی استفاده کردهاند .روشهای فرا ابتکاری دو دستهاند :مبتنی بر جواب و مبتنی بر
جمعیت .روش های مبتنی بر جمعیت دارای سرعت بهتر و دقت باالتری است .همچنین در مناطق بهینه محلی نیز گرفتار نمیشوند
(تالبی .)2009 ،یکی از روشهای مبتنی بر جمعیت ،الگوریتم ژنتیک است .در مطالعه حاضر از دو الگوریتم فرا ابتکاری ژنتیک و
بهینهسازی ازدحام ذرات استفادهشده است.

حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چند انباره با در نظرگرفتن پنجره زمانی و تقاضای فازی با استفاده از الگوریتمهای فرا ابتکاری در خدمات بهداشت خانگی
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 1-4الگوریتم ژنتیک
این الگوریتم یکی از انواع الگوریتمهای تکاملی است که از علم زیستشناسی مثل وراثت ،جهش ،انتخاب ناگهانی ،انتخاب
طبیعی و ترکیب الهام گرفته است .عموما راهحلها بهصورت دوتایی صفر و یک نشان داده میشوند؛ ولی روشهای نمایش دیگری
هم وجود دارد .تکامل ،معموال از یک مجموعه تصادفی از موجودیتها شروع و در نسلهای بعدی اصالح میشود .در هر نسل،
مناسبترینها انتخاب میشوند نه بهترینها .یک راهحل برای مسئله موردنظر ،با یک لیست از مشخصهها نشان داده میشود که
121

به این لیست ،کروموزوم میگویند .هریک از مشخصههای این کروموزوم ،ژن نام دارد که این ژنها در کنار هم قرار میگیرند و
یک کروموزوم را تشکیل میدهند .در ابتدا چندین کروموزوم یا بهعبارتدیگر چندین ترکیب مختلف از مشخصهها بهصورت
تصادفی برای ایجاد نسل اول بکار گرفته میشوند .در طول هر نسل ،هر کروموزوم ارزیابی و ارزش تناسب توسط تابع تناسب اندازه
گیری میشود .گام بعدی ایجاد دومین نسل از مجموعه جوابها بر اساس نسل فعلی است که با استفاده از عملگرهای ژنتیکی
صورت میپذیرد .این عملگرها عبارتاند از :اتصال کروموزومها به سر یکدیگر (تقاطع) و تغییر (جهش) و تولید مجدد
(تالبی .)2009،برای هر فرد جدید در نسل جدید یک جفت والد انتخاب میشود .انتخاب والدین بهگونهای است که مناسبترین
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عناصر انتخاب شوند تا حتی ضعیفترین عناصر هم شانس انتخاب داشته باشند که این امر از محدود شدن به جوابهای بهینه
محلی جلوگیری میکند .چندین الگوی انتخاب وجود دارد :چرخ منگنه دار (رولت) ،انتخاب مسابقهای . ...اتصال دو کروموزوم
فرزندی ایجاد میکند که به نسل بعدی اضافه میشوند .این فرزندها میتوانند مشخصههای (ژنها) خود را بهصورت تصادفی یا
بهصورت انتخاب بر اساس یک شایستگی ،از دو والد خود به ارث برند .این مراحل انجام میشوند تا اینکه کاندیداهای مناسبی
برای جواب ،در نسل بعدی پیدا شوند .مرحله بعد ،تغییر دادن فرزندان جدید است .این امر باعث میشود که الگوریتم ،قسمتهایی
از فضای مسئله را بهمنظور رسیدن به جواب بهینه جستجو کند .کل فرآیند برای نسلهای بعدی هم تکرار میشود ،جفتها برای
ترکیب انتخاب میشوند ،جمعیت نسل سوم به وجود میآید و فرآیند تکرار شده تا شرایط توقف حاصل شود.

 1-1-4جواب اولیه موجه
اولین گام در هر رویکرد فرا ابتکاری تولید جواب اولیه میباشد .با استفاده از مجموعه کروموزومها ،یک مجموعه جواب اولیه برای
الگوریتم ساخته میشود .کروموزومهای مسیریابی وسایل نقلیه با پنجره زمانی ،لیستی از گرهها (بیماران ،انبارها و آزمایشگاه) هستند،
بنابراین مسیرها ترتیب قرار گرفتن بیماران و انبارها و آزمایشگاه در کروموزوم هستند .این نوع کدگذاری کروموزومها ،بهسادگی
بیماران را به ترتیب سرویسدهی به آنها فهرست بندی میکند .هر مسیر ،منتهی به آزمایشگاه میشود .همانطور که مشاهده میکنید
کروموزوم مدل ارائهشده در شکل  2آورده شده است که دوسطحی است .تعداد ژنهای سطح اول (سطح رنگی) برابر است با ]-1
وسایل نقلیه  +بیماران[ و سطح دوم نیز شامل انبارها میشود .کروموزومها ،یک مسیر ممکن تصادفی ایجادشده باشد که بر اساس
ساختاری به این شرح است :در سطح اول ،بهصورت تصادفی ،بیماران به وسایل نقلیه تخصیص داده میشوند و هنگامیکه این عمل
انجام شود وسیله نقلیه برای انتخاب انبار به سطح دوم مراجعه میکند .بهعنوانمثال ،به بیماران  18 ،4و  2با سومین وسیله از انبار
شماره  4شروع به سرویسدهی میشود.

شکل  -2نمایش جواب اولیه.

 2-1-4انتخاب
در این پژوهش ،از مکانیزم انتخاب رتبهبندی شدهی زیر استفاده میشود:
()16


 1  1  4rnd  p 2  p   


Select  R   rj  R / j  p  


2


 



در رابطه فوق R ،جمعیتی به فرم  R  r1 , r2 ,..., rp است که در آن  pتعداد کروموزومهای واقع در  Rمیباشد که با توجه به مقدار
برازندگی بهصورت صعودی منظم شدهاند rnd .یک عدد اختیاری در بازه به مقدار برازندگی ] 1و  )0و عالمت ][ بیانگر جز صحیح
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عبارت داخل میباشد.
 4-1-3بازترکیبی
استفاده از اپراتورهای سنتی بازترکیبی در مسائل ترتیبی همانند  TPSو  VRPمناسب نیست چراکه ممکن است دچار تکرار و یا حذف
ذیل استفادهشده است:
در اپراتور بازترکیبی  Heuristicابتدا یک نقطه تصادفی در هردو کروموزوم انتخاب میشود سپس از گره بعد از نقطه تصادفی انتخابی،
کوتاهترین فاصله بین دو کناره خروجی از این گره انتخاب میشود و این عمل تا جایی که تمام ژنها موردبررسی قرار گیرند ادامه مییابد.
اپراتور بازترکیبی  Mergeمشابه عملگر قبل اجرا میگردد با این تفاوت که فرزندان بهجای اینکه بر اساس مسافت تولید شوند بر اساس
نظام زمانی تعریفشده که از قبل بر مبنای پنجره زمانی تعیین گردیده است تولید میشوند .درنتیجه ،در این عملگر معیار انتخاب ژن
بعدی در فرزند جدید ،ژنی است که ازلحاظ تقدم زمانی جلوتر باشد .شایانذکر است که برای اعمال اپراتورهای بازترکیبی از مقدار
احتمالی خاصی استفاده نمیشود و این اپراتورها روی هر دو جفت والد انتخابی میبایست اعمال شوند.
 4-1-4جهش
اپراتور جهش ،تحت مقدار احتمالی ثابت و کوچکی روی دو کروموزوم حاصله از مرحله بازترکیبی اعمال میگردد که در این پژوهش
بهصورت تجربی این مقدار برابر با  0.4تنظیم گردیده است .اپراتور استفادهشده به شرح ذیل عمل مینماید:
ابتدا مطابق با شکل شماره  ،3دو کروموزوم مربوطه ،به دو جواب موجه تبدیل میگردند ،سپس در هر یک از آنها دو مسیر بهصورت
کامال دلخواه روی هر دو مسیر در نظر گرفته میشود.

شکل  -3تبدیل دو کروموزوم حاصل از بازترکیبی به دو جواب موجه.

حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چند انباره با در نظرگرفتن پنجره زمانی و تقاضای فازی با استفاده از الگوریتمهای فرا ابتکاری در خدمات بهداشت خانگی

برخی ژنها شوند که موجه نمیباشد (هو و همکاران)2008 ،؛ بنابراین در این پژوهش از دو اپراتور  Heuristicو  Mergeبه شرح

درنتیجه ،میبایست مشتریان قبل از مقطع در نظر گرفتهشده در مسیر انتخابی اول به مشتریان بعد از مقطع در نظر گرفتهشده روی
مسیر دوم متصل گشته و باعث ایجاد مسیر جدیدی در جواب اول گردند که تحت عنوان فرزند اول در نظر گرفته میشود .همین کار
عینا برای جواب دوم صورت گرفته و فرزند دوم نیز تعیین میگردد .شکل  4نتیجه اعمال اپراتور را روی جواب اول نمایش میدهد.
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شکل  -4نتیجه اعمال اپراتور روی جواب اول.

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،3شماره ( ،)2تابستان  ،1397صفحه127-114 :

 2-4الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات
این الگوریتم با الهام گیری از رفتار اجتماعی گروهی از پرندگان مهاجر که در تالش برای دستیابی به مقصد ناشناختهای هستند ،توسط
هو و همکاران ( )2004توسعه دادهشده است .برخالف الگوریتم ژنتیک ،در فرآیند تکاملی الگوریتم مذکور ،پرندگان جدیدی از نسل
قبل (جوابهای جدید از جوابهای قبلی) ایجاد نمیگردد ،بلکه هر پرنده رفتار اجتماعی خود را با توجه به تجربیاتش و رفتار سایر
پرندگان گروه تکامل بخشیده و مطابق آن حرکت خود را بهسوی مقصد بهبود میدهد؛ بهعبارتدیگر در این الگوریتم ،عملگرهای
تکاملی چون تقاطع و جهش وجود ندارد (جیائو و همکاران)2008 ،
الگوریتم  PSOبا گروهی از جوابهای (ذرات) تصادفی آغاز و سپس با به همگامسازی ذرات در هر تکرار به دنبال جواب بهینه
میگردد (هو و همکاران .)2004 ،اگر متغیرهای تصمیم و بهنوبه آن موقعیت ذرات ،از نوع صفر و یك باشند ،بردارهای سرعت و
موقعیت هریک از ذرات در هر تکرار الگوریتم ،طبق روابط ( )17الی ( )20محاسبه میشوند (انگلبرکت.)2006 ،
()17

) Vit  w.Vit1  c1.r1.( pBesti  xit )  c2 .r2 .(nBesti  xit

()18

 Vmax  Vit  Vmax

()19

si  1 1  eVit

()20

1 ρ  si
xit  
0 otherwise

طبق رابطه ( )17بردار سرعت جدید هر ذره بر اساس سرعت قبلی خود ذره ،)Vi(t-1)( ،بهترین موقعیتی که ذره تاکنون به آن دستیافته
است ،)pBesti( ،موقعیت بهترین ذره در همسایگی ذره که تابهحال بهدستآمده است ،)nBesti( ،محاسبه میگردد؛ درصورتیکه
همسایگی هر ذره شامل تمام ذرات گروه باشد ،آنگاه  nBestiبیانگر موقعیت بهترین ذره در میان گروه است که با  gBestبه آن اشاره
میشود r1 .و  r2دو عدد تصادفی (با توزیع یکنواخت بین ] )[0,1هستند که مستقل از یکدیگر تولید میشوند c1 .و  c2که با نام ضرایب
یادگیری به آنان اشارهشده است ،تأثیر  pBestو  nBestرا بر فرآیند جستجو کنترل مینمایند؛  wبیانگر ضریب وزنی اینرسی است.
بردار سرعت ذرات با مقدار  Vmaxمحدودشده است Vmax .بهعنوان محدودیتی است که قابلیت جستجوی جهانی گروه ذرات را کنترل
میکند .با استفاده از رابطه ( )19بردار سرعت هریک از ذرات به بردار احتمال تغییر ،تبدیل میشود .در رابطه فوق si ،بیانگر احتمال
آن است که  xitبرابر با  1شود ،سپس با استفاده از رابطه ( )20بردار موقعیت هریک از ذرات بهنگام میگردد .در رابطه فوق  ،عددی
تصادفی با توزیع یکنواخت بین صفر و یک است.

-5نتایج محاسباتی
در این بخش جوابهای اولیه الگوریتم تنظیم پارامترهای بهکاررفته در الگوریتمها و نتایج محاسباتی الگوریتمهای فرا ابتکاری و نرمافزار
 GAMSو مقایسه روشها ارائهشده است.
 1-5تنظیم پارامترها
در تحقیق حاضر جهت تنظیم پارامترهای الگوریتمهای فرا ابتکاری مورداستفاده ،از متدولوژی سطح پاسخ در نرمافزار

Design

 expert6.0.6استفادهشده است .این روش مجموعهای از تکنیکهای آماری و ریاضیات کاربردی برای ساخت مدلهای تجربی است.
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هدف در طرحهای رویه پاسخ ،بهینهسازی پاسخ (متغیر خروجی) است که متأثر از چندین متغیر مستقل (متغیرهای ورودی) میباشد.
بدین منظور چندین مسئله نمونه انتخاب گردید و برای هر یک تعداد آزمایشهای الزم بر اساس طرح مرکب مرکزی انجام گردید و
درنهایت میانگین پارامترها محاسبهشده است .مقادیر بهینه پارامترهای الگوریتم ژنتیک و الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات در جدول
( )2زیر آورده شده است.

پارامترها

الگوریتمها
ژنتیک
بهینهسازی ازدحام
ذرات

npop=77

pc=0.5

pm=0.217

w=0.54

C1=0.7

C2=1.42

Iteration=200

 2-5نتایج عددی ،اعتبار مدل و مقایسه روشها
در این بخش برای اعتبار سنجی مدل ریاضی پیشنهادی ،پنج مسئله با ابعاد کوچک با نرمافزار  GAMSحلشده است .درنهایت ،نتایج
حاصله از نرمافزار  GAMSبا نتایج حاصله از دو الگوریتم فرا ابتکاری بهکاربرده شده مقایسه شده است .تمام الگوریتمهای پیشنهادی،
در محیط نرمافزار  MATLAB 7.5برنامهنو یسی و در کامپیوتری با مشخصات پردازنده  64 ،AMDبیتی 3 ،گیگاهرتز ،و یندوز  7و
 2گیگابایت رم ،اجراشدهاند.
جدول  -3نتایج محاسباتی حاصل از الگوریتمهای فرا ابتکاری و نرم افزار  GAMSبرای مسائل با ابعاد کوچک.
Gap
PSO

Gap GA

GAMS

Cost
GA

Cost
PSO

ویژگیهای مسئله

شماره
مسئله

v

d

p

0

0

7453

7453

7453

2

2

8

1

0

0

8121

8124

8124

3

2

10

2

4/15

1/59

82124

83456

85686

3

3

11

3

4/23

2/99

9087

9367

9489

4

3

12

4

8/07

6/97

10042

10724

10924

4

3

15

5

در جدولهای فوق  v ،d ،pبه ترتیب نشاندهنده تعداد بیماران ،تعداد انبارها و تعداد وسایل نقلیه هست؛ میزان شکاف نیز محاسبهشده
است .در برخی از موارد ،میزان شکاف بین الگوریتمهای فرا ابتکاری و  Gamesمساوی با صفر میباشد که این نشاندهنده این است
که روشها راهحلهای دقیق را ارائه میدهند .همچنین فرمول محاسبه شکاف بهصورت زیر میباشد.

حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چند انباره با در نظرگرفتن پنجره زمانی و تقاضای فازی با استفاده از الگوریتمهای فرا ابتکاری در خدمات بهداشت خانگی

جدول  -2مقا دیر بهینه پارامترها با استفاده از روش متدولوژی سطح پاسخ.

مقدار تابع هدف حاصل از گمز  −مقدار تابع هدف حاصل از الگوریتم

()21

مقدار تابع هدف حاصل از گمز

= شکاف

جدول  -4نتایج محاسباتی حاصل از الگوریتمهای فرا ابتکاری برای مسائل با ابعاد بزرگ.
شماره

ویژگیهای

مسئله

مسئله

Cost PSO

125

p

d

v

Cost GA

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،3شماره ( ،)2تابستان  ،1397صفحه127-114 :

1
2

20
40

4
5

6
5

1482/34
1880/67

1578/23
1703/12

3

50

5

6

25903/87

2473

4

70

10

8

3675/12

3654

5

100

10

12

4156

4015/43

6

110

12

10

5056/65

4765/65

7

120

15

15

5674/38

5045/89

8

150

20

18

6545/25

6145/32

9

160

25

25

9512/57

8543

10

175

30

25

1263

10234

در جدول  4جهت نشان دادن کارایی الگوریتمهای پیشنهادی ،حل  10مسئله با ابعاد بزرگ موردبررسی قرارگرفته است؛ همچنین برای
تعیین الگوریتم کاراتر از بین دو الگوریتم پیشنهادی ،میانگین هزینه هر دو الگوریتم محاسبهشده است .مطابق نتایج ،عدد
 4815.764مربوط به میانگین هزینه الگوریتم ژنتیک و عدد  6514.958مربوط به میانگین هزینه الگوریتم بهینهسازی ازدحام
ذرات است که عدد مربوط به الگوریتم ژنتیک کمتر میباشد؛ ازاینرو الگوریتم ژنتیک بهعنوان الگوریتم کارا شناسایی گردید.
شکلهای  5و  6نمودار همگرایی الگوریتمهای  GAو  PSOبرای مسئله با  103گره را نمایش میدهد.

شکل  -5نمودار همگرایی الگوریتم .GA
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شکل  -6نمودار همگرایی الگوریتم PSO

 -6نتیجهگیری و تحقیقات آتی

سالمندان ،ارائه گردید .وسیله نقلیه در این مدل ،منزل بیماران و در صورت لزوم انبارهای دارو یی شرکت را طی میکند و درنهایت به
آزمایشگاه بازمیگردد .با تاکید بر اهمیت و حساسیت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و عدم قطعیت موجود در تقاضا ،از رو یکرد
منطق فازی برای برخورد با عدم قطعیت استفاده شد .تعداد زیاد مشتریان سیستم و پراکندگی آنها در چنین مسئلهای تصمیمگیری
مسیریابی را دشوار میسازد .به دلیل پیچیدگی محاسباتی باالی مسئله ،استفاده از روشهای حل دقیق بهو یژه برای مسائل با ابعاد بزرگ
در زمان محاسباتی معقول ،امکانپذیر نیست؛ بنابراین در این مقاله دو الگوریتم فرا ابتکاری بهینهسازی گروه ذرات و الگوریتم ژنتیک
مورداستفاده قرار گرفت .جهت تنظیم پارامترها از روش نسبتا جدید و کارآمد متدولوژی سطح پاسخ استفاده شد .همچنین ،تعدادی
مسئله در ابعاد کوچک با استفاده از نرمافزار گمز حل گردید .کارایی الگوریتمهای پیشنهادی با استفاده از مسائل نمونه متعددی که
بهصورت تصادفی ایجاد شدند ،مقایسه گردید .تمام الگوریتمها ،راهحلهای منطقی را نشان میدهند اما الگوریتم ژنتیک عملکرد
بهتری نسبت به الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات داشته است .بهعنوان یکی از زمینههای آتی تحقیق میتوان عدم قطعیت را بر روی
پارامترهای دیگر همچون زمان سفر اعمال نمود .عالوه بر آن ،روشهای دیگری جهت مقابله با عدم قطعیت بهکاربرده شد .یکی دیگر
از زمینههای تحقیقات آتی این پژوهش میتواند در نظر گرفتن اهداف دیگری نظیر سطح رضایت مشتریان در مدل ریاضی و مدلسازی
آن بهصورت برنامهریزی چندهدفه باشد .میتوان زمان انتظار را بهعنوان پارامتر تعیینکننده سطح رضایت مشتریان و هدف دوم مدل در
نظر گرفت .همچنین مدل مذکور را میتوان درزمینههای کاربردی مشابهی نظیر مراقبت بهداشت خانگی بیماران سرطانی و  ...استفاده
نمود .در چنین مدلی با توجه به نیازمندیها و شرایط بیماران باید مفروضات به خصوصی در نظر گرفته شوند.
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