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یک مدل بهینهسازی استوار سناریو  -محور برای مسئله مسیریابی وسایط
نقلیة دورهای با پنجرة زمانی تحت شرایط عدم قطعیت با استفاده از الگوریتم
تکامل تفاضلی
4

علیرضا سالمتبخش ورجوی ،1رضا توکلی مقدم* ،2مهدی علینقیان ،3اسماعیل نجفی
 .1دانشجوی دکتری ،گروه مهندسی صنایع ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران
 .5استاد ،دانشکدۀ مهندسی صنایع ،پردیس دانشکدههای فنی ،دانشگاه تهران
 .9استادیار ،دانشکدۀ مهندسی صنایع و سیستمها ،دانشگاه صنعتی اصفهان
 .4استادیار ،گروه مهندسی صنایع ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران
(تاریخ دریافت ،32/15/59 :تاریخ دریافت روایت اصالحشده ،38/89/86 :تاریخ تصویب )38/89/18

چکیده
در این مقاله یک رویکرد ریاضی بهمنظور بررسی و ارزیابی مسئله مسیریابی دورهای وسایط نقلیه با پنجرۀ زمانی در محیط رقابتی با توجه به عدم قطعیت در
زمان سرویسدهی رقبا به مشتریان ارائه خواهد شد .هدف از این مقاله ،ارائۀ یک مدل دوهدفه شامل کمینهسازی هزینۀ حملونقل از طریق انتخاب
کوتاهترین مسیر و بیشینهکردن سود ناشی از توزیع کاال با درنظرگرفتن عدم قطعیت زمان سرویسدهی رقبا به مشتریان با استفاده از رویکرد بهینهسازی
استوار تحت سناریوست .بهمنظور ارزیابی کارایی مدل ارائهشده از دو راهبرد کارای الگوریتم تکامل تفاضل استفاده ،و نتایج بهدستآمده در ابعاد کوچک و
متوسط با نتایج حاصل از روش حل دقیق شد ،همچنین بهمنظور ارزیابی عملکرد راهبردهای پیشنهادی ،تعدادی مسئله نمونه در ابعاد بزرگ ایجاد ،و نتایج
مقایسه و بررسی شد .نتایج محاسباتی نشان میدهد که راهبردهای پیشنهادی عملکرد مناسبی در حل مدل پیشنهادی دارد.
واژههای کلیدی :الگوریتم تکامل تفاضلی ،بهینهسازی استوار ،عدم قطعیت ،مسیریابی دورهای وسایل نقلیه در حالت غیرقطعی.

مقدمه
در دنیای رقابتی امروز ،اهمیت تغییرات عمده در محیط کسب
وکار و تشدید رقابت در بازار رقابتی مانند تقاضای مورد نیاز
مشتریان و هزینههای حملونقل ،شرکتها را مجبور کرده
است بهمنظور کسب سهم بیشتر از بازار و بهینهکردن فرایند
مدیریت لجستیک از روشهای ابتکاری در انجام کسبوکار
خود استفاده کنند .در مواجهه با این چالشها ،شرکتهایی
توانایی رقابت دارند که در مقایسه با سایر رقبا در فرصتهای
ایجادشده در بازارهایی که بهطور پیوسته در حال تغییر است
بیشترین بهره را ببرند .یکی از راههای افزایش بهرهوری و
کاهش هزینههای عملیاتی در دنیای رقابتی ،استفاده از مسئله
مسیریابی وسایط نقلیه است که کاربرد بسیاری در بهینهکردن
هزینههای حملونقل ،توزیع و لجستیک دارد ].[5-1
گفتنی است مسیریابی وسایط نقلیه با پنجرۀ زمانی
) 1(VRPTWکاربردهای فراوانی در سیستمهای توزیع دارد
که در ترکیب با سایر مدلهای مسیریابی وسایط نقلیه نقش

* نويسندة مسئول

چشمگیری در حل مسائل دنیای واقعی ایفا میکند ،این
مدل کاربردهای فراوانی در سیستمهای تولید بهموقع )،5(JIT
سیستمهای توزیع همانند پست ،پولرسانی به بانکها و
سوخترسانی به جایگاههای سوخت دارد ].[9
از سوی دیگر ،با توجه به سطح پراکندگی مشتریان و تغییر
تقاضای آنها ،مسئله مسیریابی دورهای وسایط نقلیه با پنجرۀ
زمانی توسعه داده شد که در آن تأمین تقاضای مشتریان در
چند روز انجام شده است و مشتریان میتوانند چندین ترکیب از
روزهای دوره را برای سرویسدهی انتخاب کنند ].[4
در مسئله مسیریابی وسایط نقلیۀ دورهای با پنجرۀ زمانی
هر مشتری  ni  Nنشاندهندۀ مجموعهای از  iترکیب
است که در آن ترکیب روزهای سرویسدهی مشخص شده
است؛ برای مثال اگر در یک دورۀ  1روزه ،مشتری  n iدو
ترکیب سرویسدهی{ }4،1،2و{ }8،9،1باشد ،در این صورت
اگر وسیلۀ نقلیه ترکیب اول را انتخاب کند ،باید به مشتری در
روزهای اول ،چهارم و پنجم سرویسدهی کند ،اما با انتخاب
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ترکیب دوم این سرویسدهی باید در روزهای سوم ،ششم و
هفتم انجام شود ] .[2با توجه به تحقیقات انجام مسئله
مسیریابی دورهای وسایط نقلیه ،کاربردهایی همانند جمعآوری
و بازیافت کاال و توزیع قطعات یدکی دارد ].[8-6
در مسیریابی وسایط نقلیه کالسیک فرض بر آن است که
انحصار در محیط شرکتهای توزیع وجود دارد و میزان کاالی
توزیعشده در سود توزیعکنندگان تأثیری ندارد ،ضمن آنکه
تأثیر سرعت پاسخدهی توزیعکنندگان رقیب بر تقاضای
مشتریان درنظر گرفته نمیشود ،درحالیکه با توجه به دنیای
واقعی در تأمین تقاضای مشتریان زودتر از سایر رقبا با استفاده
از مسیریابی وسایط نقلیۀ رقابتی تأثیر قابل توجهی در کسب
نقدینگی بیشتر شرکتهای توزیع دارد .به همین منظور توکلی
مقدم و همکاران ] [3برای نخستین بار مدل مسیریابی وسایط
نقلیۀ چندهدفۀ رقابتی ارائه کردند که بیشینهکردن سود ناشی
از سرویسدهی پیش از رسیدن سایر رقبا به مشتریان و
کمینهکردن هزینۀ حملونقل یکی دیگر از اهداف مسئله بود
][18؛ به عبارت دیگر ،درصورتیکه سرویسدهی به مشتریان
دیرتر از رقبا صورتپذیرد سهم بازار کاهش خواهد یافت.
بهدلیل عدم قطعیت در زمان شروع سرویسدهی رقبا به
مشتریان (به دلیل ترافیک ،اوضاع جوی و )...در این مقاله ،رویکرد
مسئله مسیریابی دورهای وسایط نقلیۀ رقابتی در حالت عدم
قطعیت زمان شروع سرویسدهی رقبا به مشتریان بهمنظور
بیشینه نمودن سود شرکت توزیع با استفاده از رویکرد بهینهسازی
استوار تحت سناریو ارائه میشود ،ضمن آنکه کمینهسازی هزینۀ
حملونقل کاال از دیگر اهداف این مقاله است.
باید توجه داشت که مسئله مسیریابی وسایط نقلیه یکی
از پیچیدهترین مسائل بهینهسازی ترکیبی است که مدلهای
متفاوتی از آن توسعه داده شده است ،اما در اغلب آنها
تمامی پارامترها بهصورت قطعی درنظر گرفته شده است .در
مقاالت متعددی روشهای حل مسائل مسیریابی وسایط
نقلیه با پارامترهای غیرقطعی توسعه داده شده است ،اما در
این مقاالت عدم قطعیت در تقاضای مشتریان با روشهایی
مانند مشخصکردن توزیع احتمالی مدلسازی شده است .در
این بین ،چالش اصلی که همان مشخصکردن تأثیر
پارامترهای غیرقطعی در جواب شدنی بهینه است ،با استفاده
از برآوردکردن میزان عدم قطعیت و تبدیل آن به پارامتر
قطعی نادیده گرفته شده است ].[11-19
طراحی استوار ،بهمنزلۀ یک رویکرد بهینهسازی ،در دهۀ
اخیر ،توجه زیادی را به خود جلب کرده است .استفاده از
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رویکرد بهینهسازی استوار برای مسئله مسیریابی وسایط نقلیه
در شرایط عدم قطعیت پارامترها ،مزیتهای زیادی در مقایسه
با رویکرد بهینهسازی احتمالی با برآورد توزیع احتمالی
پارامترها دارد؛ در بیشتر اوقات ،امکان برآورد توزیع احتمالی
مشاهدات امکانپذیر نیست و پیچیدگی محاسباتی بهینهسازی
استوار در مقایسه با روشهای بهینهسازی بهطور چشمگیری
بیشتر نمیشود ] .[14در این مقاله ،زمان سرویسدهی رقبا به
مشتریان بهصورت مجموعهای از سناریوها بهجای برآورد زمان
نقطهای زمان شروع سرویسدهی تعریف میشود.
در برنامهریزی استوار یک روش ریسکگریز بهمنظور حل
مسئله در حالت عدم قطعیت دادهها در مسائل بهینهسازی
ارائه میشود .سویستر ] [12یک روش برنامهریزی استوار
بدبینانه در مسائل برنامهریزی خطی غیردقیق توسعه داد.
مدل مذکور سطح باالیی از محافظهکاری را داشت و فاصلۀ
تابع هدف با مقدار بهینه زیاد بود .درادامه ،مولوی و همکاران
] [18مدل منعطف و کاربردی بهینهسازی تصادفی استوار را
بر مبنای سناریو ارائه دادند .این رویکرد سعی دارد که تعادل
منطقی بین استواری ،هزینۀ آن و سایر اهداف مسئله
بهینهسازی همانند بهبود عملکرد متوسط سیستم بر طبق
منطق هزینه -منفعت ایجاد کند .برخالف رویکردهای
بدبینانه ،در این رویکرد ،نقض جزئی در برخی از محدودیتها
مجاز است و مدل بهینهسازی بهدنبال یک پاسخ استوار
نسبی بر مبنای ترجیحات تصمیمگیرنده است ].[11جواب
بهینۀ این روش موجه و برای بیشتر حاالت ممکن
پارامترهای غیرقطعی نزدیک به بهینه است .در ادامه ،بنتال و
نمروفسکی ] 13و  [16و القوئی و همکاران ] [58با توسعۀ
روش سویستر برای مسائل برنامهریزی خطی غیرقطعی با
مجموعههای عدم قطعیت محدب گوناگون گامی روبهجلو و
مهم در توسعۀ تئوری برنامهریزی استوار برداشتند.
درخصوص حل مسئلۀ مسیریابی وسایط نقلیه با رویکرد
بهینهسازی استوار میتوان به مقالۀ سونجر و همکاران ][51
و گونارین و همکاران ] [55بهمنظور ارائۀ مدل استوار مسئله
مسیریابی وسایط نقلیه با ظرفیت محدود با تقاضای
غیرقطعی اشاره کرد .در مدل مذکور ،هدف کمینهسازی
هزینۀ حمل با درنظرگرفتن تأمین تقاضای تمامی مشتریان
است؛ بهطوریکه تقاضای تأمیننشدۀ مشتریان سبب افزایش
هزینههای حمل میشود .با توجه به نتایج محاسباتی
مشخص شده میشود که رویکرد بهینگی استوار ،توانمندی
مناسبی در حل مسئله مذکور دارد .در ادامه ،لی و همکاران
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] [59یک مدل استوار مسیریابی وسایط نقلیه را با
درنظرگرفتن عدم قطعیت در تقاضای مشتریان و زمان
عبوری وسایط نقلیه از مسیرها توسعه دادند و هدف آنها
کمینهکردن مسافت عبوری وسایط نقلیه با درنظرگرفتن حد
انتظار زمان سرویسدهی به مشتریان بود.
عالوهبر آن ،درنظرگرفتن عدم قطعیت پارامترها در مسئله
بهینهسازی مسیریابی وسایط نقلیه را به پیچیدگی مسئله
بهینهسازی افزایش میدهد ،به همین دلیل تجزیهوتحلیل
پارامترهای غیرقطعی در محاسبۀ جواب بهینه مسئله بهینهسازی
بسیار مهم است؛ بهطوریکه کوچکترین تغییر در تابع ورودی
ممکن است مقدار بهینگی را بهطور چشمگیری تغییر دهد.
ثابت شده است که مسئلۀ مسیریابی وسایط نقلیه جزء
مسائل  NP-Hardاست ] .[54در طول سالهای اخیر
روشهای فراابتکاری مختلفی بهمنظور حل مسئله مسیریابی
دورهای وسایط نقلیه) 9(PVRPتوسعه داده شده است .کون و
همکاران ] [52روش دومرحلهای برنامهریزی و مسیریابی را
برای حل مسئله مسیریابی دورهای وسایط نقلیه ارائه دادند.
آلجر و همکاران ] [58از روش جستوجوی پراکنده در
مسئله ) (PVRPبا احتساب برداشت و گذاشت در واحدهای
تولید خودرو استفاده کردند .علینقیان و همکاران ][51
مسئله مسیریابی وسایط نقلیۀ دورهای رقابتی با درنظرگرفتن
قطعی تقاضا را توسعه و مدل را با استفاده از الگوریتم
بهینهسازی ازدحام ذرات چندهدفه حل نمودند.
نوروزی و همکاران ] [9از روش بهبودیافتۀ بهینهسازی
ازدحام ذرات بهمنظور بهینهسازی مسیریابی دورهای وسایط
نقلیه با درنظرگرفتن پنجرۀ زمانی ) 4(PVRPTWاستفاده
کردند .آنجللی و اسپرانز ] [56از الگوریتم جستوجوی
ممنوع بهمنظور حل مسئله ( )PVRPبا درنظرگرفتن
بارگیری مجدد وسایط نقلیه استفاده کردند.
در این مقاله ،بهمنظور یافتن جوابهای بهینه در حالت
استوار از الگوریتم تکامل تفاضلی ) 2(DEاستفاده خواهد شد.
این الگوریتم بهدلیل ساختار و اجرای ساده ،و همگرایی سریع و
پایداری به یکی از کاربردیترین الگوریتمهای تکاملی بهمنظور
بهینهیابی طیف بسیاری از مسائل تبدیل شده است ].[53
الگوریتم تکامل تفاضلی کاربرد فراوانی در حل مسئله
مسیریابی وسایط نقلیه دارد .برای نمونه میتوان به حل
مسئله مسیریابی وسایط نقلیه دورهای با درنظرگرفتن چند
دپو با احتساب برداشت و گذاشت چندبارۀ کاال یا مسئله
مسیریابی وسایط نقلیه با درنظرگرفتن تقاضا به صورت فازی
اشاره کرد ] 91و .[98
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در بخش دوم این مقاله ،رویکرد بهینهسازی استوار تحت
سناریو معرفی ،همچنین مدل ریاضی رویکرد استوار مسئله
مسیریابی وسایط نقلیه با وجود عدم قطعیت نشان داده
میشود .در بخش سوم الگوریتم تکامل تفاضلی استفاده شده
بهمنظور حل مدل ارائه خواهد شد .در بخش چهارم نمونۀ
مسائل در ابعاد کوچک و بزرگ حل خواهد شد و در بخش
پنجم نیز نتایج عملکرد راهبردهای الگوریتم تکامل تفاضلی
در حل مدل پیشنهادی بررسی خواهد شد.
بهینهسازی تصادفی استوار
مدل برنامهریزی خطی شامل پارامترهای تصادفی به شرح
ذیل است:
()1
Min c T x  d t y
s.t.

()5
()9
()4

Ax  b
Bx  Cy  e
x,y 0

بردار متغیرهای تصمیمگیری را نشان میدهد که باید
تحت عدم قطعیت پارامترهای مدل تعیین شود C , B .و
 eبه ترتیب ماتریس ضرایب فنی تصادفی و بردار سمت
راست را نشان میدهند .یک مجموعه محدود از سناریو را
فرض کنید   1, 2,..., s  :برای مدلکردن پارامترهای

غیرقطعی ،برای هر سناریو  ،sΩزیرمجموعه ;{ds; Bs; Cs

} esرا داریم .احتمال وقوع هر سناریو برابر است با  p s؛
بهطوریکه . s ps  1

باید توجه داشت که یک سناریو مجموعهای از دادههای
تحققیافته در افق برنامهریزی است .ضرایب نامشخص
C , Bو  eمیتوانند برای هر سناریو  s بهصورت

 C s , B sو  e sدرنظر گرفته شوند ،همچنین متغیر کنترلی
 yکه یک متغیر تنظیمی است ،با تحقق یک سناریو
بهعنوان  y sبرای هر سناریوی  sنشان داده میشود .بهدلیل
غیرقطعیبودن پارامتر ،ممکن است مدل برای برخی
سناریوها نشدنی باشد ،به این منظور   sامکانناپذیری مدل

را در سناریو نشان میدهد .اگر مدل شدنی باشد  s ،صفر

خواهد بود ،در غیر این صورت   sمقدار مثبت به خود
میگیرد ] .[95یک مدل بهینهسازی پایدار به فرم زیر
فرمولبندی میشود:
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) Min  (x , y 1 , y 2 ,..., y s )  (1 ,  2 ,..., s
s.t:

()8
()1
()6

Ax  b
B s x  C s y s  s  es
s 
x  0,
y s  0 s  0 s 

در قسمت اول رابطۀ   y 1 , y 2 ,..., y s  ،2برای هر
سناریو  s Ωمجموعهای از متغیرهای کنترل تعریف
میشود .عبارت دوم پایداری مدل را نشان میدهد که شامل
جوابهایی با جریمه است که تقاضا در یک سناریو را برآورده
نمیکند یا محدودیتهایی فیزیکی دیگر نظیر ظرفیت را
نقض میکند .از  برای نشاندادن )  ، f (x , yکه یک
تابع هزینه یا سود است ،استفاده میشود و
)  s  f (x , y sبرای سناریوی . s
واریانس )  s  f (x , y sبهمعنی میزان ریسک در
یک تصمیمگیری است؛ به عبارت دیگر ،یک تغییر جزئی در
پارامترهای غیرقطعی ممکن است تغییرات عمدهای در تابع
هدف ایجاد کند .مولوی و همکاران ] [18معادلۀ ذیل را برای
ارائۀ پایداری پاسخ بهکار بردند:
2

Min  s  p s s    s  p s

 (o )  s  ps s   s  ps s  s  ps s  

()3
که در آن  یک مقدار ثابت مثبت است .همانطور که دیده
میشود ،یک عبارت درجه دوم غیرخطی در معادلۀ  3وجود
دارد .یو و لی ] [99بهمنظور خطیسازی معادلۀ درجه دوم
یک اختالف مطلق را بهجای عبارت درجه دوم بهکار بردهاند
که بهصورت رابطۀ  18نشان داده میشود:
 (o )  s  ps s   s  ps s  s  ps s 

()18
اگرچه تابع  18تابعی غیرخطی است ،با تبدیل مسئله به
یک مدل برنامهریزی خطی که تابع هدف خطی با
محدودیتهای خطی و با واردکردن دو متغیر اختالفی
نامنفی بهینه شود .توجیه این تساوی ،تغییری ساده در
متغیرهاست .براساس مقالۀ لئونگ و چن ] ،[94بهجای
کمینهسازی مجموع اختالفات مطلق در معادلۀ  ،18دو متغیر
اختالفی با توجه به محدودیتهای اصلی و محدودیتهای
اضافی که مقادیر مثبت را به اختالف درون توابع قدر مطلق
میدهند ،کمینه شود .معادلۀ  11به مسئله برنامهریزی خطی
تبدیل شده است:

()11

(s    p s s  )  2 
s


s.t.

()15

s 

s   p s s   s  0
s 

s  0

s 

()19



بزرگتر است،

 s  0است ،درحالیکه مقدار ps s

از  s

از آنجا که  ،  sاز ps s  1

s 

s 



بیشتر است ،درنتیجه  . s  s  ps s  sعبارت

دوم در تابع هدف ،  (1 ,  2 ,...,  s ) ،تابع احتمال جریمۀ
نشدنی بودن است و برای جبران خطاهای محدودیتهای
کنترل در برخی سناریوها بهکار میرود .خطا در قیدهای
کنترل به معنی بهدستآمدن پاسخهای نشدنی در برخی
سناریوهاست .با استفاده از وزن  ، جایگزینی بین استواری
پاسخ از نخستین عبارت )   (oبهعنوان مدل
اندازهگیریشده از بخش جریمه )   (oممکن است
بهعنوان فرایند تصمیمگیری چندمعیاره مدل شود .با توجه
به این بحث تابع هدف میتواند بهصورت زیر مدل شود:
Min  s  p s s    s  p s

()14

(s    ps s  )  2     ps  s
s
s 



تعریف مسئله و مدلسازی
در مسیریابی رقابتی زمان شروع سرویسدهی به مشتری بر
میزان سود تأثیرگذار است .در دنیای واقعی ،بین رقبا رقابتی
در محیط بر سر کسب نقدینگی بیشتر وجود دارد که
بیتوجهی به این اصل سبب کاهش کارایی در کسب نقدینگی
بیشتر میشود ،درصورتیکه سرویسدهی به مشتریان دیرتر از
رقبا صورت پذیرد ،درصدی از فروش ازدست میرود و سهم
بازار کاهش مییابد .توزیعکنندگان سعی میکنند بهمنظور
کسب بیشترین سهم بازار ،عالوهبر بهینهکردن هزینۀ حمل
کاال و بهینهکردن سود ،نحوۀ سرویسدهی را بر مبنای
راهبردهای توزیع شرکتهای رقیب درنظر بگیرند ،از سوی
دیگر رقبا در مسیریابی روزانۀ خود به مشتریان مسیرهای
مختلفی را انتخاب میکنند ،تعیین مسیرهای روزانه رقیب به
ترکیب مشتریان آن روز و وضعیت ترافیکی مسیرها بستگی
دارد ،این موضوع سبب میشود زمان سرویسدهی رقبا به
مشتریان چند مقدار مختلف (براساس مسیر انتخابی) با
احتمال مشخص داشته باشد .در این مقاله ،رویکرد مسئله

یک مدل بهینهسازی استوار سناریو  -محور برای مسئله مسیریابی وسایط نقلیۀ دورهای...

مسیریابی دورهای وسایط نقلیۀ رقابتی در حالت عدم قطعیت
بازدید رقبا از مشتریان بهمنظور بیشینهکردن سود ناشی از
کسب سهم بازار و کاربرد رویکرد بهینهسازی احتمالی استوار
تحت سناریو معرفی میشود ،ضمن آنکه کمینهسازی هزینۀ
حملونقل کاال از دیگر اهداف این مقاله است.
مجموعهها و اندیسها
 : Nتعداد مشتریان (گرهها) (دپو ) i  0؛
 : k تعداد وسایط نقلیه (  اندیس وسایط نقلیه)؛
: Dتعداد روزهای دوره؛
 : iتعداد کل ترکیبهای مشتری  - iام.
پارامترها
 cحداکثر ظرفیت هر وسیلۀ نقلیه؛
 :Tحداکثر زمان در دسترس در هر روز هر وسیلۀ نقلیه؛
: d iتقاضای مشتری  - iام (به عبارت دیگر گرۀ  - iام)؛
 : t ijزمان مورد نیاز جهت طی یال  i  j؛
 : Mعدد بسیار بزرگ؛
 : co ijهزینۀ حمل کاال از گرۀ  i  j؛
 : D iتقاضای کل مشتری  - iام در هر روز از ترکیب؛
 : d tdiتقاضای وابسته به زمان مشتری  - iام هر روز ترکیب؛
: u isکران باالی زمان رسیدن رقیب به مشتری  - iام در
روز  - ام در سناریوی  - sام؛
: l isکران پایین زمان رسیدن رقیب به مشتری  - iام در
روز  - ام سناریوی  - sا ام؛
 : ts iمدتزمان سرویسدهی به مشتری  - iام؛
 : t ijمدتزمان عبور از گره  - iام به گره  - jام؛
 : t  iزمان رسیدن به مشتری  - iام در روز  - ام.
متغیرها
همانگونه که در بخش تعریف مسئله بیان شد ،زمان رسیدن
رقیب به مشتریان بر میزان فروش شرکت توزیع تأثیرگذار
است؛ بنابراین ،شرکت توزیع عالقه دارد زودتر از رقیب به
مشتریان خدمترسانی کند ،از سوی دیگر رقیب با توجه به
ترکیب مشتریان و وضعیت ترافیکی چندین مسیر مختلف را
برای بازدید مشتریان انتخاب میکند (سناریو) و براساس این
موضوع که رقیب چه مسیری را انتخاب کرده باشد ،زمان
سرویسدهی او به مشتری متفاوت است .شرکت توزیع قصد
دارد با افزایش احتمال سرویسدهی زودتر به مشتریان سود
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خود را افزایش دهد؛ بدین منظور مسیرهایی را طراحی
میکند که اگر رقیب هریک از مسیرهای خود را نیز انتخاب
کند ،سود معقولی نصیب شرکت توزیع میشود .همانگونه
که بیان شد متغیرهای مسیریابی شرکت توزیع متغیرهای
مرحلۀ اول هستند .در این بین ،مسیرهای شرکت پیش از
تشکیل مسیرهای رقیب انتخاب میشوند .تنها متغیرهای
مرحلۀ دوم ،متغیرهای محاسبۀ سود است که مقدار آنها
پس از مشخصشدن مسیر رقیب و با توجه به مسیر انتخابی
شرکت توزیع برحسب سناریو مشخص میشود .با توجه به
توضیحات مذکور متغیرهای مسئله به شرح ذیل است:
 : x ijاگر در روز  -ام وسیلۀ نقلیه -ام یال  i  jرا
طی کند مقدار  1میگیرد ،در غیر این صورت صفر است.
 : z  iاگر در ترکیب  - ام مشتری  - iام انتخاب شود ،1
و در غیر این صورت صفر است.
 : w iاگر در روز  -ام در ترکیب  - ام مشتری  - iام
انتخاب شود  1میگیرد در غیر این صورت صفر میگیرد.
 : iاگر در روز  - ام برای سرویسدهی به مشتری  - iام
انتخاب شود  ،1و در غیر این صورت صفر میگیرد.
 :s iاگر در سناریوی  - sام در روز  - ام زمان شروع
سرویسدهی به مشتری  - iام زودتر از بازۀ پایین زمان
سرویسدهی رقیب به مشتری  - iام شود مقدار  1و
در غیر این صورت مقدار صفر خواهد گرفت.
 :  s iاگر در سناریوی  - sام در روز  - ام زمان شروع
سرویسدهی بین بازۀ زمان رسیدن رقیب به مشتری
 - iام باشد مقدار  1میگیرد و در غیر این صورت
مقدار صفر خواهد گرفت.
 :  s iاگر در سناریوی  - sام در روز  - ام زمان شروع
سرویسدهی به مشتری  - iام بیشتر از کران باالی
بازۀ رسیدن رقیب باشد مقدار  1میگیرد و در غیر این
صورت صفر خواهد گرفت.
 :  s iاگر در سناریوی  - sام در روز  - ام زمان شروع
سرویسدهی به مشتری  - iام کمتر از کران باالی بازۀ
زمان شروع سرویسدهی رقیب باشد ،مقدار  1میگیرد
و در غیراین صورت مقدار صفر است.

مدل ریاضی
مدل ریاضی پیشنهادی به شرح ذیل است:
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رابطۀ  12تابع هدف مسئله را نشان میدهد که از سه جزء
تشکیل شده است ،بخش اول به میانگین سود حاصل در هر
سناریو مربوط است .بخش دوم دربارۀ تغییرات تابع هدف در
هر سناریوست و بخش سوم بهمنظور کمینهسازی هزینۀ
حملونقل است.
محدودیت  18یعنی هر مشتری تنها در یکی از
ترکیبهای پیشنهادی انتخاب میشود .محدودیت  11به
انتخاب روزهای ترکیب انتخابی برای سرویسدهی به مشتریان
مربوط است .محدودیت  16تضمین میکند که دپو در تمامی
روزها در دسترس است .در محدودیت  13میبینیم تنها
هنگامیکه در روز  - ام از سناریوی  - sام در ترکیب
انتخابی مشتری  - iام و  - jام باشد ،یال  i  jامکان
انتخابشدن دارد .محدودیت  58بیان میکند اگر وسیلۀ نقلیۀ
 - ام در روز  - ام وارد گره  - iام شود ،باید در همان روز
از همان گره بیرون برود .محدودیت  51مربوط به
سرویسدهی به مشتریان در روزهای ترکیب انتخاب شده
است .ترکیب محدودیت  55با  13تضمین میکند که تمام
وسایط نقلیه در تمامی روزها از دپو شروع به حرکت میکنند
و به دپو بازمیگردند .محدودیتهای  59تا  58مربوط به
حداکثر ظرفیت وسایط نقلیه در سناریوی  - sام است،
بهطوریکه اگر برای مشتری  - iام ،روز  - ام زمان رسیدن

i , j  1,..., N

  1,..., D

وسایط نقلیه پس از کران باالی رسیدن رقیب باشد ،از ابتدا
کاالی مشتری  - iام حمل نمیشود .محدودیت  ،51به
حداکثر زمان دسترسی وسایط نقلیه مربوط است .محدودیت
 56نشاندهندۀ زمان سرویسدهی  -ام روز  - ام به
مشتری  - iاماست .محدودیت  53به حذف حلقه ،و
محدودیتهای  98تا  99به بیشینهکردن سود مربوط است.
محدودیت  94نشاندهندۀ اختالف میان سود کسبشده در
سناریو  - sام و امید ریاضی سود قابل کسب به ازای تمامی
سناریوهاست .محدودیت  92به حذف زیر گردشها ،و
محدودیت  98به متغیرهای مدل مربوط است.
الگوریتم تکامل تفاضلی
تکامل تفاضلی الگوریتم بهینهسازی تصادفی و مبتنی بر جمعیت
است که برای نخستین بار استورن و پرایس ] [92آن را ارائه
کردند که بهعلت سرعت باال و قدرت خوب آن در حل مسائل و
سادگی ،کاربردهای فروانی در حل مسائل بهینهسازی دارد .در
این الگوریتم برخالف سایر الگوریتمها ابتدا عملگر جهش
بهمنظور ایجاد جمعیت فرزندان ایجاد ،سپس عملگر تقاطع بر
روی اعضای جمعیت اعمال میشود ] .[98شبه کد اجرای
الگوریتم تکامل تفاضلی در شکل  1نشان داده شده است.
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شمارشگر تعداد تکرارها را برابر صفر قرار دهید . t  0
به تعداد  t  0بردار (اعضای جمعیت) را بهوجود آوريد و آن را بهعنوان اعضای جمعیت اولیه ) c (0درنظر بگیريد.
تا هنگامیکه شرايط خاتمه برآورده نشده است ،مراحل زير را انجام دهید:
به ازای هر بردار )  x i (tکه عضو مجموعة )  c (tاست مراحل زير را انجام دهید:
تابع برازش بردار  f  x i (t ) را محاسبه کنید.

بردار آزمون )  u i (tرا با استفاده از عملگر جهش بهوجود آوريد.
با استفاده از بردار آزمون

) (t

 u iبردار فرزند )  x i (tرا با استفاده از عملگر تقاطعی بهدست بیاوريد.

اگر تابع برازش بردار آزمون ))  f (x i (tاز تابع برازش والد)) ( (

عضو فرزند )  x i (tرا به اعضای نسل بعدی ) c (t  1اضافه کنید.
در غیر این صورت
بردار والد )  x i (tرا به اعضای نسل بعدی ) c (t  1اضافه کنید.
پایان

))  f (x i (tبهتر بود آنگاه:

شکل  .1شبه کد الگوریتم تکامل تفاضلی

عملگر جهش
در الگوریتم تکامل تفاضلی به ازای هر بردار ) x i (t
بهطوریکه  i  1,.., ns یک بردار آزمون )  u i (tتعریف
میشود که از آن در عملگر تقاطع بهمنظور ایجاد بردار فرزند
)  x i (tاستفاده خواهد شد .بهمنظور اجرای عملگر جهش،
گامهای ذیل را اجرا کنید.
گام اول :برای بردار )  x i (tاز اعضای جمعیت فعلی،
بردار هدف )  x i1 (tاز اعضای جمعیت فعلی را طوری انتخاب
کنید که . i  i 1
گام دوم :بهطور تصادفی دو بردار )  x i 2 (tو )  x i 3 (tاز
اعضای جمعیت فعلی را انتخاب کنید ،بهطوریکه
 i  i 1  i 2  i 3و ) . i 2 , i 3 U (1, ns
گام سوم :بردار آزمون )  u i (tبهصورت زیر تعریف میشود.
()91

)) xi ,k (t
3

) (xi ,k (t
2

nv
k 1

) xi (t
1

) ui (t

بهطوریکه ) xi ,k (t
3

)  xi ,k (tنشاندهندۀ بردار
2

تفاضل  kام است و  عددی مثبت که برای کنترل اندازۀ
تغییرات اعمالشونده به بردار هدف است.
عملگر تقاطع
بهمنظور ایجاد بردار فرزند )  ، x i (tاز ترکیب گسستۀ بردار
آزمون )  u i (tو بردار والد )  x i (tبر طبق رابطۀ ذیل
استفاده میشود:
 u ij (t ) if j  
()96
x ij (t )  
x
(
t
)
otherwise
ij

بهطوریکه )  x ij (tنشاندهندۀ عنصر

- jام بردار

)  ، x i (tو  بیانگر مجموعهای از نقاط تقاطع است که
عملگر تقاطع در آن اعمال میشود .در این مقاله ،از عملگر
تقاطع دوجملهای استفاده شده است.

ژن *  jرا از مجموعة  1, 2,..., n x بهطور تصادفی انتخاب ،و آن را به مجموعة  Jاضافه کنید.
پارامتر کنترلی  p rرا مقداردهی کنید.

به ازای تمام ژنهای  j  1, 2,..., n x مراحل ذيل را تکرار کنید:

اگر  (0,1)  p rيا  J  jباشد:
*

ژن - jآُم را به مجموعة  Jاضافه کنید.
پايان (اگر)
پايان (به ازای)
پایان حلقة تکرار (تا هنگامیکه)

شکل  .2شبه کد الگوریتم عملگر تقاطع

اگر  n xنشاندهندۀ تعداد مشتریان یا به عبارت دیگر
تعداد ژنهای بردار )  x i (tباشد ،تقاطع  از میان اعداد
مجموعۀ  1,.., n x بهصورت تصادفی انتخاب میشود .در

روش دوجملهای p r ،احتمال انتخابشدن هر ژن از بردار
آزمون )  u i (tوجود دارد .شبه کد الگوریتم عملگر تقاطع
دوجملهای در شکل  5نشان داده شده است.

یک مدل بهینهسازی استوار سناریو  -محور برای مسئله مسیریابی وسایط نقلیۀ دورهای...

مطالعات تجربی نشان میدهد  DE / rand /1/ binکه
در آن بردار هدف بهطور تصادفی انتخاب میشود ،تنوع
خوبی در جوابها ایجاد میکند و قابلیت خوبی برای
همگرایی پاسخها دارد ] ،[91از سوی دیگر راهبرد
 DE / current to best / 2 / binبه همگرایی در جوابها
منجر خواهد شد که در رابطۀ زیر نشان داده شده است:

u i (t )  x i (t )    xˆ (t )  x i (t ) 





)   x i 2 (t )  x i 3 (t
()93
در این رابطه بردار تفاضل اول ،از اختالف )  xˆ (tبهترین
بردار موجود با بردار والد )  x i (tبهدست میآید و بردار تفاضل
دوم از اختالف دو بردار )  x i 2 (tو )  x i 3 (tکه بهطور تصادفی
انتخاب شدهاند محاسبه میشود ] .[92تنظیم پارامترهای
الگوریتم با سعی و خطا و حل چند مسئله نمونه انجام ،و
انتخاب شده است که
و
و
عملکرد مناسبی در حل مدل پیشنهادی است].[96،91،92
نمایش پاسخها
بهمنظور نشاندادن پاسخها در مسئله مسیریابی وسایط نقلیه
بهصورت پیوسته ،برای حل مدل پیشنهادی بهوسیلۀ
الگوریتم تکامل تفاضلی ،بردار )  x i (tبهاندازۀ   n xژن را
طوری تعریف کنید که در آن  n xنشاندهندۀ تعداد مشتریان
و  نشاندهندۀ تعداد روزهای سرویسدهی است .به ازای هر
ژن  j 1,.., n x یک عدد تصادفی صحیح در بازۀ
  0, k   1   که نشاندهندۀ شمارۀ وسیلۀ نقلیۀ

تخصیصی به مشتری  – jام است در صورتی تخصیص
مییابد که محدودیتهای ظرفیت وسیلۀ نقلیه ،زمان
سرویسدهی ،ترکیب در روزهای سرویسدهی و سایر قیود
مسئله رعایت شود ،در غیر این صورت ،این مقدار کمتر از 1
برای مشتری  – jام درنظر گرفته میشود .برای تعیین
توالی عبور وسایط نقلیه از مشتریان به ازای هر ژن در بردار
)  x i (tیک عدد اعشاری به مقدار صحیح اضافه میشود که
با مرتبکردن این اعداد بهصورت صعودی ترتیب عبور وسیلۀ
نقلیه از تور مشخص میشود .شکل  9نشاندهندۀ نحوۀ
نمایش جوابها برای بردار )  x i (tبا شش مشتری (ژن) و
سه وسیلۀ نقلیه و برای سه سرویسدهی نشان داده شده
است .همانطور که مشاهده میشود در روز اول تمامی
تقاضای مشتریان با وسایط نقلیه پاسخ داده شده است .در
روز دوم و سوم مقدار تخصیصی به مشتری اول و سوم به
ترتیب برابر  8/2و  8/9است که نشان میدهد در روزهای
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دوم و سوم به مشتریان اول و سوم سرویسدهی نمیشود.
شکل  9نشاندهندۀ مسیر توالی عبور وسایط نقلیه در
روزهای سرویسدهی است.
نتایج محاسباتی
در این قسمت در بخش اول ،مسائل در ابعاد کوچک و
متوسط حل ،و نتایج با پاسخهای بهینۀ ناشی از روش حل
دقیق مقایسه خواهد شد .در قسمت دوم ،مسائل ابعاد بزرگ
ایجاد شده و دقت محاسباتی به همراه زمان محاسباتی
بررسی خواهد شد .در بخش سوم بهمنظور تحلیل حساسیت
به عدم قطعیت موجود در مدل و تأثیر جریمهها ،مثالی
عددی حل ،و نتایج حاصل از حل مسئله بهصورت عدم
قطعیت با پاسخهای حاصل از حل هریک از سناریوها
بهصورت قطعی با یکدیگر مقایسه شده است .از آنجا که تابع
هدف مدل پیشنهادی از دو بخش کمینهسازی هزینۀ
حملونقل و بیشینهسازی سود قابل کسب تشکیل شده
است ،بهمنظور تبدیلکردن توابع هدف به یک بخش از
ضریب وزنی استفاده شد؛ بهطوریکه وزن هریک از اهداف
 8/2و بهصورت بیشینهسازی تابع هدف درنظر گرفته شده
است .کدنویسی راهبردهای الگوریتم تکامل تفاضلی با
نرمافزار  7 MATLABبا پردازندۀ  core i7با توانایی GHZ
 5/9و حافظۀ داخلی  5 GBانجام شده است.
ارزیابی راهبردهای الگوریتم تکامل تفاضلی پیشنهادی
در حل مسائل در ابعاد کوچک و متوسط
بهمنظور بررسی توانمندی راهبردهای معرفیشده در الگوریتم
تکامل تفاضلی برای حل مدل ارائهشده 3 ،نمونه مسئله در
ابعاد کوچک و متوسط ابتدا با راهبردهای مختلف الگوریتم
تکامل تفاضلی حل ،و نتایج با جوابهای بهینۀ ناشی از روش
حل دقیق  CPLEXبا استفاده از نرمافزار GAMS 23.6
مقایسه شد .دادههای اسمی مورد نیاز بهمنظور ایجاد مسئله در
ابعاد کوچک بهصورت توزیع یکنواخت درنظر گرفته شد که در
جدول یک مشاهده میشود.
بهمنظور بررسی راهبردهای ارائهشده در ابعاد کوچک3 ،
نمونه مسئله تولید ،و نتایج با یکدیگر مقایسه شده است که
در جدول  5مشاهده میشود .در این جدول ،ستون اول
نشاندهندۀ شمارۀ مسئله است .ستون اول و دوم برای
هریک از روشهای حل به ترتیب نشاندهندۀ پاسخ بهینه و
زمان محاسباتی است و ستون آخر برای راهبردهای الگوریتم
تکامل تفاضلی نشاندهندۀ خطای محاسباتی اختالف مقدار
تابع هدف حل دقیق و راهبرد مورد بررسی است.
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شکل  .3نحوۀ نمایش جوابها

در راهبرد  DE / current to best / 2 / binتمام نمونهها
بهجز یک نمونه مسئله الگوریتم تکامل تفاضلی بهبودیافته
توانسته است پاسخ بهینه را بدون خطا محاسبه کند و تنها در
مسئله نمونۀ  9پس از  188مرتبه تکرار نتوانسته است این پاسخ
را محاسبه کند و خطای محاسباتی برابر  8/4گزارش شده است،
اما در راهبرد  DE / rand /1/ binدر دو نمونه مسئله
راهبردی مورد بررسی پس از  188مرتبه تکرار پاسخ بهینه
محاسبه نشده است ،اما میانگین خطای محاسباتی برابر 8/19
درصد است که نشاندهندۀ کارایی راهبردهای استفادهشده
بهمنظور حل مسئله پیشنهادی است .میانگین زمان محاسباتی
روش حل دقیق برابر  51/4ثانیه است ،درحالیکه راهبرد
 DE / current to best / 2 / binو  DE / rand /1/ binبا
میانگین زمان به ترتیب 2/81و  4/3ثانیه گزارش شده است.

جدول  .1دادههای اسمی مسئله در ابعاد کوچک و متوسط
پارامتر

توزیع مورد استفاده

مختصات
تقاضای مشتری
زمان سرویسدهی
کران پایین زمان رسیدن رقیب
کران باالی زمان رسیدن رقیب
تعداد سناریوها
تعداد روزهای دوره
تعداد بازدید مورد نیاز مشتریان

)Uniform (0,25
)Uniform (1,12
)Uniform (1,6
)Uniform (5,20
)Uniform (ei+5, ei+20
)Uniform (2,5
)Uniform (2,4
) Uniform (1,

جدول  .2حل مسئله در ابعاد کوچک و متوسط
نمونه

روش CPLEX

مسئله

پاسخ بهینه

1
5
9
4
2
8
1
6
3

563/9
921/3
965/5
481/8
488/3
253/8
469/2
854/2
159/6

زمان
(ثانیه)

52/9
58/5
52/2
51/6
54/1
56/4
98/5
91/9
51/6

DE / rand / 1 / bin

DE / current to best / 2 / bin
پاسخ بهینه

563/9
921/3
968/2
481/8
488/3
253/8
469/2
854/2
159/6

زمان

خطا

(ثانیه)

(درصد)

4/2
2/1
9/1
4/6
9/2
8/6
2/3
8/2
4/9

8/8
8/8
8/42
8/8
8/8
8/8
8/8
8/8
8/8

ارزیابی راهبردهای الگوریتم تکامل تفاضلی پیشنهادی
در حل مسائل در ابعاد بزرگ
از آنجا که در ادبیات ،موضوع نمونۀ مسائل در ابعاد بزرگ در
مسیریابی دورهای وسایط نقلیه با پنجرۀ زمانی وجود ندارد ،از

پاسخ بهینه

563/9
921/3
965/5
481/8
489/5
253/8
469/2
855/6
159/6

زمان

خطا

(ثانیه)

(درصد)

9/5
8/9
9/3
2/1
5/3
1/8
2/9
8/9
4/6

8/8
8/8
8/8
8/8
8/35
8/8
8/8
8/51
8/8

نمونه مسائل استاندارد که کوردیو و همکاران ] [93ارائه
کردهاند استفاده شده است.
با توجه به تفاوت مدل پیشنهادی با مسئله دورهای
وسایط نقلیه با پنجرۀ زمانی ،تغییرات کوچکی در نمونه

یک مدل بهینهسازی استوار سناریو  -محور برای مسئله مسیریابی وسایط نقلیۀ دورهای...

مسائل استاندارد تغییراتی اعمال شد .در هر سناریو زمانی
حد باال و پایین پنجره بهعنوان حد باال و پایین زمان رسیدن
وسایط نقلیه درنظر گرفته شده است.
بهصورت توزیع یکنواخت در بازۀ [ [12 ,88و
در بازۀ [ [18 ,48مدنظر قرار گرفته است.
مسائل بزرگ در جدول  9نشان مشاهده میشود .ستون
اول نشاندهندۀ شمارۀ نمونۀ مسئله است .هریک از راهبردها
نیز سه ستون دارد؛ ستون اول بیانگر بهترین جواب بهینۀ
تابع هدف ،ستون دوم نشاندهندۀ زمان محاسباتی ،و ستون
سوم بیانکنندۀ میزان خطای راهبرد مورد بررسی از بهترین
جواب بهدستآمده از راهبردهاست.
میانگین خطای راهبرد DE / current to best / 2 / bin

و  DE / rand /1/ binبهترتیب برابر  8/91و  8/43درصد
است و بیشترین خطا برای نمونه مسئله  2در راهبرد
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 DE / rand /1/ binرخ داده است .از سوی دیگر ،میانگین
زمان محاسباتی راهبرد  DE / rand /1/ binبا مقدار
 14448/1ثانیه حدود  1درصد بهتر است.
مثال عددی
در ادامه مثال عددی متناسب با مدل پیشنهاد شده است.
آزمایش مذکور شش مشتری ،یک دپو و دو وسیلۀ نقلیه
دارد .تمام پارامترهای قطعی آن بهصورت تصادفی انتخاب ،و
پارامترهای غیرقطعی شامل حد باال و پایین زمان رسیدن
رقبا به مشتریان (برحسب دقیقه) در دو سناریو بهصورت تابع
توزیع یکنواخت ایجاد شده است .سناریوهای اول و دوم ،و
حد پایین و باالی هر دو سناریو در جدول  4نشان داده شده
است .گفتنی است احتمال وقوع سناریو اول و دوم بهصورت
تصادفی بهترتیب برابر  8/8و  8/4است.

جدول  .3حل مسئله در ابعاد بزرگ
نمونة

DE / rand / 1 / bin

DE / current to best / 2 / bin

مسئله

پاسخ بهینه

زمان (ثانیه)

خطا (درصد)

پاسخ بهینه

زمان (ثانیه)

خطا (درصد)

1
5
9
4
2
8
1
6
3
18

14816/9
54981/9
94156/6
44863/1
14883/2
84932/4
94938/5
94488/8
14853/9
84293/8

538/6
263/9
14859/8
14493/2
14189/6
54284/1
181/9
1496/8
14313/5
54136/8

%8/11
%8/88
%8/89
%8/88
%8/88
%8/18
%1/18
%8/88
%8/69
%8/88

14852/2
54991/8
94125/4
44895/8
14825/6
84935/9
94499/2
94488/8
14835/1
84436/9

562/9
228/4
14143/1
14259/3
14698/1
54432/8
269/5
14452/6
1319/2
54836/9

%8/88
%1/51
%8/88
%1/55
%1/23
%8/14
%8/88
%8/16
%8/88
%8/84

میانگین

44854

14426/3

%8/91

44851/69

14448/1

%8/43

جدول  .4دادههای آزمایش
مشتری

اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم

سناریو اول

سناریو دوم

حد پایین

حد باال

حد پایین

حد باال

58
98
18
58
98
48

98
48
28
88
48
88

18
12
48
18
12
48

92
48
88
58
98
88

در این مثال ،ابتدا دو مسیر توالی قطعی برای توزیعکنندۀ
رقیب درنظر گرفته ،سپس زمان شروع سرویسدهی به
مشتریان در هر مسیر محاسبه شده است .مدل ریاضی قطعی
بدون سناریو با توجه به زمان رسیدن رقیب حل شده و نتایج
بهدست آمده است .بار دیگر بهصورت استوار حل ،و نتایج با
یکدیگر مقایسه و در جدول  2نشان داده شده است.
همانطور که مشاهده میشود ،سود حاصل از سرویسدهی
به مشتریان با استفاده از رویکرد استوار برابر  14429هزار واحد
است؛ درحالیکه سود کسبشدنی در حل هریک از سناریوها
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بهصورت قطعی برای سناریو اول و دوم به ترتیب  2و  6/2درصد
در مقایسه با حل مسئله بر مبنای رویکرد استوار کمتر است.
نحوۀ سرویسدهی به مشتریان با وسایط نقلیه در هریک از
رویکردهای فوق در شکل  4نشان داده شده است.
9
8

تابع

استوار

سناریو اول

سناریو دوم

هدف

14429

14818

84659

8
1

2

(ارقام به هزار)

9
5

4

جدول  .5نتایج مقدار تابع هدف برای آزمایش طراحیشده

جواب بهینۀ
سناریو دوم

8
5

5

4
1

2

9

جواب بهینۀ
سناریو اول

2

دپو

1

جواب بهینۀ استوار
وسیلۀ نقلیۀ دوم

وسیلۀ نقلیۀ اول
شکل  .4نحوۀ سرویسدهی به مشتریان

نتیجهگیری
در این مقاله رویکرد استوار سناریومحور به منظور مسیریابی
دورهای وسایط نقلیه با درنظرگرفتن پنجرۀ زمانی بهمنظور
بیشینهسازی سود قابل کسب از طریق سرویسدهی به
مشتریان و کمینهسازی هزینۀ حملونقل از طریق انتخاب
کوتاهترین ارائه شد .در این مقاله ،زمان سرویسدهی
توزیعکنندگان رقیب بهصورت غیرقطعی درنظر گرفته شده
است ،به همین دلیل مسئلۀ کالسیک  PVRPو PVRPTW
قابلیت حل این نوع مسئله را در حالت عدم قطعیت دادهها را
ندارد .به منظور حل مدل ارائه شده از الگوریتم تکامل تفاضلی
استفاده شد .جهت بررسی کارایی الگوریتم پیشنهادی ابتدا
مسئله در ابعاد کوچک حل و نتایج با نتیجه حل مسئله با
روش دقیق مقایسه شد که نشاندهندۀ عملکرد مناسب

الگوریتم پیشنهادی بود .سپس مسئله در ابعاد بزرگ حل و
نتایج با یکدیگر مقایسه شد .نتایج بهدستآمده نشاندهندۀ آن
است که رویکرد  DE / current to best / 2 / binبا وجود
زمان محاسباتی باالتر دارای جوابهایی با کیفیت مناسبتر
است .بهمنظور تحقیقات آتی پیشنهاد میشود عالوهبر توجه
به زمان سرویسدهی رقبا به مشتریان ،میزان تقاضای
مشتریان نیز بهصورت غیرقطعی درنظر گرفته شود ،همچنین
توجه به رقابت در دیگر حالتهای مسئله مسیریابی ،موضوع
جذابی برای تحقیقات آتی است .درنهایت ،حل مسئله مطرح
با روشهای دقیق در ابعاد متوسط و باال ،همچنین بررسی
کیفیت جوابهای الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با حل دقیق
ارزشمند است.
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