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چکیده
در مسایل رایج كوتاهترین مسير ،هر شاخه تنها دارای یک مولفه ميباشد .اما در بسياری از مسایل واقعي چندین مولفه
هزینه و سود برای هر شاخه در نظر گرفته ميشود .در چنين مواردی برای پيدا كردن كوتاهترین مسير با ماكزیمم سود و
مينيمم هزینه به یک مساله برنامهریزی چندهدفه برخواهيم خورد كه ميتوان این مساله كوتاهترین مسير چندهدفه را به یک
مساله تک هدفه تبدیل نمود .برای انجام این كار در راستای یافتن كوتاهترین مسير با ماكزیمم سود و مينيمم هزینه دو روش
ارایه مي نمایيم .در روش اول از ارزیابي كارایي متقاطع به منظور یافتن امتياز كارایي هر شاخه استفاده ميكنيم .سپس با
جایگذاری امتياز كارایي متقاطع شاخهها در تابع هدف مساله كوتاهترین مسير چندهدفه ،آن را به یک مساله تک هدفه
تبدیل ميكنيم .تابع هدف مدل پيشنهادی به گونهای طراحي شده كه كوتاهترین مسير با ماكزیمم كارایي را بين گره اول و
آخر شبکه تعيين ميكند .این مسير را به عنوان كوتاهترین مسير كارا معرفي مينمایيم .روش ما بهدليل استفاده از روش
ارزیابي كارایي متقاطع ،توانایي تمایز بيشترجهت تعيين بهترین مسير بين دو گره خاص در شبکه را دارد .در روش دوم
سعي بر آن داریم كه كوتاهترین مسيری با ماكزیمم سود و مينيمم هزینه بيابيم كه مورد قبول تمام شاخهها باشد .برای این
منظور با استفاده از تکنيک وزن مشترک در تحليل پوششي دادهها ،بردار وزنيای را ميیابيم كه به كمک آن قادر به تعيين
كوتاهترین مسير پاراتو مورد قبول از نظر تمامي شاخهها باشيم.
کلمات کلیدی :مساله كوتاهترین مسير چندهدفه ،تحليل پوششي دادهها ،مجموعه وزنهای مشترک ،ارزیابي كارایي
متقاطع.

مساله كوتاهترین مسير برای یافتن كوتاهترین مسير بين گره اول و آخر در یک شبکه داده شده به كار ميرود.
بسياری از مسایل پيچيده را ميتوان با استفاده از مساله كوتاهترین مسير حل نمود .برای مثال [ ]1-3برای حل
مسایل مسيریابي شبکه ،مسيریابي وسيله نقليه و برنامهریزی مسير از مساله كوتاهترین مسير استفاده نمودهاند .برای
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 ۱مقدمه

داوطلب عليائي و قندی ،حل مساله كوتاهترین مسير چندهدفه با استفاده از تحليل پوششي دادهها

حل مساله كوتاهترین مسير 1چندین الگوریتم مختلف ارایه گردیده است ،به عنوان مثال ميتوان به الگوریتم
دیجيسترا ،الگوریتم برنامهریزی پویای بلمن ،الگوریتم بلمن -فورد ،الگوریتم اكتشافي و الگوریتم ژنتيک []4-6
اشاره كرد .برای مطالعه بيشتر در زمينه مساله كوتاهترین مسير ميتوان به [ ]7-9مراجعه نمود.
در مسایل كوتاهترین مسير به طور معمول هر شاخه تنها دارای یک عنصر (به طور مثال هزینه یا مسافت)
است .در حاليكه در مسایل واقعي دو یا بيشتر از دو عنصر (هزینه سفر ،ميزان مسافت بين دو شهر ،ایمني جاده و
غيره) برای هر شاخه ممکن است وجود داشته باشد .در اینگونه موارد مساله به مساله كوتاهترین مسير چندهدفه

2

تبدیل ميشود .مساله كوتاهترین مسير دو هدفه 3نيز توسيعي از مساله كوتاهترین مسير است كه به دسته مسایل
كوتاهترین مسير چندهدفه تعلق دارد .برای مطالعه بيشتر در مورد مساله كوتاهترین مسير دو هدفه و روشهای حل
آن ميتوان به [ ]10-16مراجعه نمود .همچنين [ ]18،17شامل مطالعه مروری در این زمينه ميباشند.
برای حل مسایلي كه در آن هر شاخه از شبکه دارای بيشتر از دو مولفه است ،چندین الگوریتم و روش
مختلف وجود دارد [ ]19،20كه به عنوان مثال ميتوان از روشهایي همچون روش برچسبگذاری [،]21-23
الگوریتم تقریبي [ ،]24-26الگوریتم ارزیابي[ ،]27-29روش دوگان الگرانژی [ ]30و غيره نام برد .برای مطالعه و
مروری بر تئوریها ،الگوریتمها و روشهای موجود در مسایل كوتاهترین مسير چندهدفه ،ميتوان به []31-33
مراجعه نمود.
برای حل مساله كوتاهترین مسير چندهدفه ميتوان از تحليل پوششي دادهها (DEA) 4به منظور تبدیل مساله
كوتاهترین مسير چندهدفه به یک مساله بهينهسازی تک هدفه استفاده نمود DEA .در ابتدا توسط چارنز و
همکارانش ] [34معرفي گردید و سپس توسط بنکر و همکارانش ] [35توسيع داده شد .اميرتيموری ] [36با
استفاده از مدل  CCRدر  DEAكارایي مربوط به هر یک از شاخهها در یک شبکه داده شده را محاسبه نمود و
سپس با استفاده از یک مدل بهينهسازی تک هدفه ،مسير ماكزیمم كارایي را مشخص نمود .روش ارایه شده در
] [36دارای چند ضعف ميباشد .اول آنکه در این روش هر شاخه فقط با شاخههایي مقایسه ميشود كه یک گره
مشترک با آن دارند .در حاليكه در برخي از مسایل ،منطقيتر این است كه برای تخمين امتياز كارایي شاخهها،
هر شاخه با تمامي شاخههای موجود در شبکه مقایسه گردد .دوم اینکه به دليل انعطافپذیری وزنها در DEA
روش پيشنهادی اميرتيموری ممکن است چند مسير مختلف با ماكزیمم كارایي را به عنوان كوتاهترین مسير كارا
نباشد.
در این مقاله برای پيدا كردن كوتاهترین مسير با ماكزیمم سود و مينيمم هزینه ،دو روش پيشنهاد ميگردد.
در روش اول با به كاربردن ارزیابي كارایي متقاطع( 5كه برای اولين بار توسط سکستون و همکارانش[ ]37ارایه
گردیده) ،امتياز كارایي را برای هر شاخه محاسبه مينمایيم و با استفاده از آن مساله كوتاهترین مسير چندهدفه را
1

Shortest path problem
Multi-objective shortest path problem
3
Bio-objective shortest path problem
4
Data envelopment analysis
5
Cross-efficiency evaluation
2
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معرفي كند .سوم آنکه مسير تعيين شده در [ ]36دارای ماكزیمم كارایي است ،ولي ممکن است كوتاهترین مسير
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به مساله بهينهسازی تک هدفه تبدیل ميكنيم .مسيری كه توسط این تابع تک هدفه تعيين ميگردد همان
كوتاهترین مسير با ماكزیمم كارایي است كه آن را كوتاهترین مسير كارا ميناميم .استفاده از ارزیابي كارایي
متقاطع باعث ميشود كه رتبهبندی شاخهها یکتا باشد .بنابراین روش پيشنهادی قدرت تمایز بيشتری در تعيين
شاخههای كارا و پيدا كردن كوتاهترین مسير كارا دارد .عالوه بر این ،ویژگي دیگر این روش این است كه به
منظور محاسبه امتياز كارایي ،هر شاخه با تمام شاخههای موجود در شبکه مقایسه ميگردد .در روش دوم با
استفاده از مفهوم وزن مشترک در  ،DEAمساله كوتاهترین مسير چندهدفه را به یک مساله تک هدفه تبدیل
مي نمایيم .به كمک مدل پيشنهادی ،مسير پاراتو كارایي كه مورد قبول برای تمامي شاخهها ميباشد ،مشخص
ميشود.
در بخش  2مرور مختصری بر  DEAو روش ارزیابي كارایي متقاطع ارایه ميگردد .در بخش  3به شرح
مساله رایج كوتاهترین مسير ميپردازیم .سپس روشهای پيشنهادی برای مشخص كردن كوتاهترین مسير با
ماكزیمم كارایي برای حل مساله كوتاهترین مسير چند هدفه را ارایه ميدهيم .در بخش  4با ارایه یک مثال عددی
به شرح بيشتر روشهای مذكور و مزیتهایشان ميپردازیم.
 ۲مقدمهای بر ارزیابی کارایی متقاطع و تکنیک وزن مشترک
 ۱-۲مقدمهای بر ارزیابی کارایی متقاطع
مجموعهای از  nواحد تصميم گيرنده (DMU) 1را در نظر بگيرید كه هر یک شامل  mورودی و  sخروجي
است - i .اُمين ورودی و  - rاُمين خروجي برای  DMU j , j 1,..., nبه ترتيب به صورت ) xij (i 1,..., mو
) yrj (r  1,..., sنشان داده ميشوند .مدل  CCRكه توسط چارنز ،كوپر و رودز ارایه گردید به صورت زیر
ميباشد:
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فرم خطي مدل ( )1ميباشد.

Decision making unit

23

1

] [ Downloaded from jamlu.liau.ac.ir on 2022-01-20

 1, j  1,..., n,

y rj

rk

u

داوطلب عليائي و قندی ،حل مساله كوتاهترین مسير چندهدفه با استفاده از تحليل پوششي دادهها

s

Max E kk   u rk y rk
r 1

m

s

i 1

r 1

 u rk yrj   vik x ij  0, j  1,..., n,

s.t.

vik  0, i  1,..., m,
u rk  0, r  1,...,s.

)(2

مدل ( )2برای مشخص كردن امتياز كارایيDMUها n ،بار اجرا ميشود .هر  DMUمجموعه )vi (i 1,..., m

از وزنهای ورودی و ) u r (r 1,...,sاز وزنهای خروجي را برای ماكزیمم كردن امتياز كارایي خود ميپذیرد.
امتياز كارایي بين صفر و یک است .به طور كلي  DMU kكاراست اگر جواب بهينه مدل ( )2برابر یک شود،
یعني e*k 1و در غير اینصورت ناكارا خواهد بود .برای اطالعات بيشتر در زمينه  DEAميتوان به ]38
[مراجعه نمود.
كارایي متقاطع  DMU jوابسته به وزنهایي كه توسط مدل ( )2برای  DMU kانتخاب ميشود ،به صورت زیر
محاسبه ميگردد.
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كه (*) بيانگر وزنهای بهينه حاصل از مدل ( )2است .امتياز كارایي متقاطع  DMU jبه صورت ميانگيني از
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از آنجایيكه مدل ( )2اغلب دارای جواب بهينه چندگانه است ،بنابراین كارایيهای متقاطع غيریکتا هستند .برای
حل این مشکل دویل و گرین ] [39مدل خوشبينانه (بدبينانه) كه به صورت زیر است را تعریف نمودند.
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كه در آن * E kkجواب بهينه مدل ( )2برای  DMU kاست .مدل ( )4فرم خطي مدل ( )3را نشان ميدهد.
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برای رفع مشکل غيریکتایي اندازههای كارایي متقاطع ،تاكنون هدفهای ثانویه متفاوتي ارایه شده است .به عنوان
مثال ليانگ و همکارانش [ ]40با معرفي اهداف ثانویه جدید با در نظر گرفتن  1به عنوان نقطه ایدهآل برای هر
واحد ،مدل دویل و گرین را توسعه دادند .سپس ونگ و چاین [ ،]41با توسيع مدلهای ليانگ و همکارانش،
مدلهایي ارایه نمودند كه در آنها نقطه ایدهآل از  1به كارایي  CCRتغيير كرد [42] .با گسترش مدلهای
موجود در حوزه ی خروجي نامطلوب ،چند مدل هدف ثانویه برای ارزیابي كارایي متقاطع واحدهای تصميمگيری
با خروجي نامطلوب ارایه نموده است .همچنين داوطلب عليائي ] [43اهداف ثانویه جدیدی بر اساس تعداد
واحدهایي كه به ماكسيمم ميزان كارایي خود ميرسند ،ارایه داد .توجه شود از آنجایي كه روش دویل و گرین
روش معروفتری نسبت به سایر روش ها است ،در این مقاله برای محاسبه امتياز كارایي متقاطع شاخهها از مدل
( )4استفاده ميكنيم ،اما این نکته قابل ذكر است كه ميتوان هر روش موجود دیگری را برای محاسبه امتيازهای
كارایي متقاطع شاخهها بهكار برد و در واقع روش پيشنهادی در این مقاله ،قابل اجرا به كمک سایر مدلها نيز
ميباشد.
دومين مشکل در روش ارزیابي كارایي متقاطع این است كه بردار نمرات كارایي متقاطع توليدشده برای
DMUها ،ممکن است پاراتو نباشد [ .]44برای رفع این مشکل نيز روشهای گوناگوني پيشنهاد شده است .برای
نمونه در دو مقاله [ .]45 ،46به كمک مفاهيمي از نظریه بازی ها با در نظر گرفتن  DMUها به عنوان بازیکنهای
مدل ،برای رفع غيرپاراتو بودن كارایي متقاطع واحدهای تصميمگيرنده ،ارایه شده است .وو و همکارانش []47
داوطلب عليائي و اصغریان ] [48با ارایه مثالي نشان دادند كه الگوریتم وو و همکاران ممکن است در حالت كلي
مجموعهای از امتيازهای كارایي متقاطع پاراتو توليد نکند .سپس یک برنامه چندهدفه برای توليد تمامي امتيازهای
كارایي متقاطع پاراتو پيشنهاد دادند .آنها در ادامه یک مدل خطي ارایه دادند كه با توليد وزن مشتركي از
 DMUها ،قادر خواهد بود یک بردار از امتيازهای كارایي متقاطع از واحدها را بهدست آورد.
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الگوریتمي ارایه دادند كه با حل چند مدل ،نمرات كارایي متقاطع همه  DMUها را بهبود ميبخشد .اخيرا
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 ۲-۲مقدمهای بر تکنیک وزن مشترک
ایده مجموعه وزنهای مشترک برای اولين بار توسط كوک و همکاران ] [49مطرح و سپس توسط رول و
همکاران ] [50تکميل شد .به طور خالصه ،هدف از این تحقيقات ارایهی الگوهایي است كه از طریق آنها تنها
یک وزن برای هر یک از شاخصهای ورودی و خروجي بهدست آید و نسبت به محاسبه و مقایسه كارایي
واحدها بر مبنایي مشترک اقدام شود .به این ترتيب كه ابتدا واحدهای كارا و ناكارا طبقهبندی ميشوند ،سپس به
كمک یک مدل مبتني بر  ،DEAمجموعه مشتركي از وزنها برای واحدهای كارا به دست ميآید .به كمک این
وزنهای مشترک برای هر واحد تصميمگيری یک اندازه تعریف ميشود كه بزرگي این اندازه معياری برای
رتبهبندی خواهد بود .تحقيق در خصوص موضوع وزنهای مشترک در سالهای اخير توجه بسياری را جلب
كرده و الگوهای گوناگوني با رویکردهای مختلف در این زمينه ارایه شده است .برای مثال ،جهانشاهلو و
همکاران] [51روشي ارایه دادند كه با حل تنها یک الگو ،مجموعه وزنهای مشترک واحدها محاسبه گردد و در
نهایت با حل یک الگوی دومرحلهای واحدهای كارا رتبهبندی ميشوند .سپس روش كاملتری توسط ساعتي و
همکاران [ ]52ارایه شد كه با استفاده از این روش ،مقدار ميانگين بين كرانها محاسبه ميشود .همچنين ماكوئي و
همکاران [ ]53با ذكر این نکته كه تحليل پوششي دادهها به واحدهای تصميمگيری امکان اختيار بهترین وزنها
برای محاسبه مقادیر كارایي را ميدهد ،برای حل این مساله یک الگوی برنامهریزی با اهداف چندگانه خطي
پيشنهاد دادهاند .اميرتيموری و همکاران ] [54ابتدا یک بردار وزني مشترک برای كليه واحدهای تصميمگيرنده به
دست ميآورند و با استفاده از این وزن های مشترک یک اندازه كارایي جدید برای واحدها تعریف و با این
اندازه كارایي واحدها رتبهبندی ميشوند .ساعتي و همکاران ] [55به منظور رتبهبندی واحدهای كارا چند روش
ساده جهت تعيين مجموعه مشترک وزنها ارایه دادهاند .در این روشها ،مجموعه مشترک وزنها با استفاده از
نتایج مدلهای استاندارد تحليل پوششي دادهها حاصل ميشود .بر خالف بسياری از روشها ،بدون حذف و گرد
كردن وزنها و دخالت دادن تمام وزنها در محاسبات ،مجموعه مشترک وزنها تعيين ميشود .ليو و پنگ ][56
به منظور بهدست آوردن مجموعه وزن مشترک ،مدلي ارایه كردند كه با تعيين فاصله از خط الگو ،واحدها را از
یکدیگر متمایز ميكند .مدل پيشنهادی آنها به شرح زیر ميباشد:
)   Ij

I
j



jE
s

r

y u
rj

r 1
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i 1

 oj  0, j  E,
 Ij  0, j  E,
vi    0, i  1,..., m,
u r    0, r  1,...,s.
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كه در آن  ojو   Ijبه ترتيب فاصله مجازی عمودی و افقي تا خط الگو هستند .همچنين  Eبيانگر مجموعه
همه واحدهای كارای قوی ميباشد .مدل فوق را با در نظر گرفتن   j  Ij  ojميتوان به صورت خطي زیر
نوشت:

Min *    j
jE

m

s

i 1

r 1

 yrju r   x ijvi  j  0, j  E,

s.t.

vi    0, i  1,..., m,
u r    0, r  1,...,s.

)(6

در این مقاله برای ارایه یک روش به منظور یافتن كوتاهترین مسير با بيشترین كارایي به كمک تکنيک وزن
مشترک ،از روش ليو و پنگ استفاده مينمایيم .ميتوان از سایر مدلهای ارایه شده در زمينه وزن مشترک نيز
كمک گرفت.
 ۳مقدمهای بر مساله کوتاهترین مسیر
 ۱-۳مساله کوتاهترین مسیر

شبکه ) G  (N,A,cرا در نظر بگيرید كه در آن  Nمجموعه تمام  nگره موجود در شبکه ،مجموعه A
شامل  pشاخه ) (i, jموجود بين گرههای شبکه است كه گره  iرا به گره  jمتصل ميكند و تابع  c : A  Rبه
هر شاخه ) (i,jمقدار  cijرا نظير ميكند cij .ميتواند بيانگر طول مسير ) (i, jباشد و یا هزینه سفر بين گره  iوj
را نشان دهد .فرض كنيد بين گره اول و آخر در یک شبکه چندین مسير مختلف وجود دارد ،هزینه هر مسير با
جمع هزینههای شاخههایي كه به این مسير تعلق دارند محاسبه ميشود .ميخواهيم كوتاهترین مسير با كمترین
هزینه را بين دو گره دلخواه در شبکه بهدست آوریم .برای این كار ابتدا برای هر شاخه متغير eij Zij



(i, j)A

را

تعریف ميكنيم .متغير  Zijنشان ميدهد كه شاخه ) (i, jدر مسير وجود دارد و یا خير .یعني اگر، Zij 1
شاخه ) (i, jدر مسير وجود دارد و اگر  Zij 0این شاخه در مسير نخواهد بود .مدل ریاضي مساله كوتاهترین
مسير بين گره  1تا  nبه صورت زیر بيان مي گردد.
n

n

r 1

l 1

j1 i 1

)(7

j1 i 1

1, i  1

}s.t.  zij   z ki  0, i {1, n
}{ j|(i, j)A
}{k|(k,i)A
1, i  n

z ij {01
, }, (i, j)  A.
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s
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n

Min Z   ( vlcijl   u r d ijr )z ij   (f ij )z ij

داوطلب عليائي و قندی ،حل مساله كوتاهترین مسير چندهدفه با استفاده از تحليل پوششي دادهها

 ۲-۳مساله کوتاهترین مسیر چندهدفه
در بسياری از مسایل واقعي ممکن است برای هر شاخه در یک شبکه چندین ورودی و خروجي وجود داشته
باشد .در اینگونه موارد ،مدل ( )7باید به یک مساله چندهدفه تبدیل شود .بدین منظور هر شاخه ) (i, jرا به
عنوان یک  DMUدر نظر ميگيریم كه دارای  tمولفه هزینه (ورودی) و  sمولفه سود (خروجي) است ،كه به
ترتيب با )  (c1ij ,...,ct ijو )  (d1ij ,...,dsijنشان داده ميشوند .بنابراین هر شاخه دارای  t  sمولفه است .هدف
یافتن كوتاهترین مسير با بيشترین سود و كمترین هزینه از بين گره اول تا گره آخر ميباشد ،به طوریكه هر گره
در این مسير ،فقط یک بار در نظر گرفته شوند .بنابراین باید مدل زیر را كه دارای  t  sهدف است ،برای

پيداكردن كوتاهترین مسير با ماكزیمم سود و مينيمم هزینه ،حل نمود.
n

n

n

n

Min Z   cijl z ij   d ijr z ij
j1 i 1

)(8

j1 i 1

l,r

1, i  1

}s.t.  zij   z ki  0, i {1, n
}{ j|(i, j)A
}{k|(k,i)A
1, i  n

z ij {01
, }, (i, j)  A.

در مدل ( 1  l  t ،)8و  1  r  sاست .در ادامه و در بخش بعدی روشهایي را برای یافتن كوتاهترین مسير با
ماكزیمم سود و مينيمم هزینه در بين گرههای یک شبکه دلخواه ارایه مينمایيم.
 ۴حل مساله کوتاهترین مسیر چندهدفه
در این بخش دو روش برای حل مساله كوتاهترین مسير چندهدفه با بهكارگيری مفاهيمي از  DEAمطرح
ميشود .در ابتدا روشي را پيشنهاد ميكنيم كه با استفاده از اندازه كارایي متقاطع ،كوتاهترین مسير با ماكزیمم
ميزان كارایي را بهدست ميآورد .سپس روشي دیگر با تکيه بر تکنيک وزنهای مشترک جهت یافتن كوتاهترین
مسير پاراتو كارا در یک شبکه دلخواه ،از گره اول به گره آخر ارایه مينمایيم.
 ۱-۴یافتن کوتاهترین مسیر با بیشترین کارایی به کمک کارایی متقاطع
محاسبه امتياز كارایي متقاطع هر شاخه ،مدل ( )4را به كار ميبریم .فرض كنيد * Eijامتياز كارایي متقاطع مربوط
به شاخه ) (i, jباشد ،مدل زیر كوتاهترین مسير كارا بين گره  1تا گره  nرا محاسبه ميكند.
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برای مشخص كردن كوتاهترین مسير با ماكزیمم كارایي ،از روش ارزیابي كارایي متقاطع استفاده ميكنيم .برای
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zij
E*ij
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(i, j)A

1, i  1

}s.t.  zij   z ki  0, i {1, n
}{ j|(i, j)A
}{k|(k,i)A
1, i  n

z ij {01
, }, (i, j)  A.

)(9

توجه شود كه ميتوان از * Eijكه همان كارایي خودارزیابي برای شاخه ) (i, jاست ،به جای امتياز كارایي
كارایي متقاطع استفاده نمود .با استفاده از امتيازهای خودارزیابي ،بسياری از شاخههای شبکه به عنوان DMU
های كارا مشخص مي شوند و در نتيجه به طور دقيق قادر به تعيين شاخههای كارای شبکه نخواهيم بود .در چنين
حالتي ممکن است چندین مسير مختلف به عنوان مسيرهای كارا تعيين شوند.
از آنجایي كه هدف روش پيشنهادی مينيمم نمودن

zij
E*ij



(i, j)A

 z است ،مدل ( )9به دنبال پيداكردن

جوابهایي با بيشترین  Zij 0ممکن خواهد بود .بدین معني كه مدل ( )9مسير بهينهای كه شامل كمترین شاخه
ممکن باشد را بهدست خواهد آورد .از طرف دیگر چون در تابع هدف،

1
E *ij

ضریب  Zijها هستند ،مدل ()9

كوتاهترین مسير با ماكزیمم كارایي ممکن را تعيين خواهد نمود .همانطور كه در بخش بعد خواهيم دید ،روش
پيشنهادی در ] [36قادر به تعيين كوتاهترین مسير بين دو گره داده شده نيست و تنها تمركز آن بر یافتن مسيری با
بيشترین ميزان كارایي ميباشد .این مشکل به این دليل به وجود ميآید كه روش ارایه شده در ] [36به دنبال
ماكزیمم نمودن eij Zij



(i, j)A

 . Zij {01بنابراین با استفاده از این روش جوابهای بهينه با
است كه در آن } ,

بيشترین  Zij  1توليد ميگردد .به همين دليل ،مسير تعيين شده توسط ] [36لزوما كوتاهترین مسير نميباشد.
الزم به ذكر است كه در محاسبه كارایي متقاطع هر شاخه بازده به مقياس ثابت در نظر گرفته شده است .این
بدان خاطر است كه وقتي بازده به مقياس متغير است ،مدلهای محدودیت وزني  DEAمعموال به نتایج نامناسبي
مانند امتياز كارایي متقاطع منفي و یا نشدني شدن مدل ميرسد ( در مقالههای [ ]58 ،57در این مورد توضيح داده
شده است ) .البته در صورت وجود اصل بازده به مقياس متغير ،برای جلوگيری از بروز مشکالت مذكور ،ميتوان

 ۲-۴یافتن کوتاهترین مسیر کارا به کمک وزن مشترک
مدل ( )9كه در( )1–4ارایه گردید ،قادر است كوتاهترین مسير با باالترین كارایي را مشخص كند .اما هيچ
تمهيداتي مبني بر آنكه مدل ( )9حتما مسير پاراتو كارا برای مساله كوتاهترین مسير توسيعیافته را بهدست دهد،
اندیشيده نشده است .به همين دليل در این قسمت به كمک  DEAو مفهوم وزن مشترک ،روشي پيشنهاد ميكنيم
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از روش موجود در ] [59جهت محاسبه اندازههای كارایي متقاطع شاخهها استفاده نمود.

داوطلب عليائي و قندی ،حل مساله كوتاهترین مسير چندهدفه با استفاده از تحليل پوششي دادهها

كه با استفاده از آن كوتاهترین مسير پاراتو كارا مشخص ميگردد .همچنين در این روش كوتاهترین مسيری با
ماكزیمم سود و مينيمم هزینه را طوری ميیابيم كه مورد قبول تمامي شاخهها باشد.
به منظور یافتن جواب بهينه پاراتو از مدل ( )8ميتوان از تکنيکهای اسکالریزیشن 1استفاده نمود .همانطور كه
ميدانيم ،روشهای اسکالریزیشن متفاوتي برای بهدست آوردن جواب بهينه پاراتوی یک مساله برنامهریزی
چندهدفه موجود است .یکي از این روشها ،تکنيک مجموع وزندار شده 2ميباشد كه با تركيب نمودن توابع
هدف و در نظر گرفتن یک مجموع وزندار شده از آنها به عنوان تابع هدف ،مساله تک هدفه جدیدی را ارایه
ميدهد .در اینجا به كمک این تکنيک ،مدل ( )8را به مساله زیر كه یک مساله تک هدفه است تبدیل نموده و با
حل آن قادر خواهيم بود یک جواب پاراتوكارا برای مدل ( )7پيدا كنيم [ .]60در نتيجه با حل مدل زیر ميتوان
كوتاهترین مسير پاراتو كارا برای شبکه را بيابيم.
n

n

n

s

t

n

) Min Z   vl ( cijl z ij )   u r ( d ijr z ij
r 1

j1 i 1

l 1

j1 i 1

1, i  1

}s.t.  zij   z ki  0, i {1, n
}{ j|(i, j)A
}{k|(k,i)A
1, i  n

z ij {01
, }, (i, j)  A.

)(10

مدل فوق را ميتوان به صورت زیر نوشت.
n

n

s

t

r 1

l 1

n

n

Min Z   ( vlcijl   u r d ijr )z ij   (f ij )z ij
j1 i 1

)(11

j1 i 1

1, i  1

}s.t.  zij   z ki  0, i {1, n
}{ j|(i, j)A
}{k|(k,i)A
1, i  n

z ij {01
, }, (i, j)  A.

در صورت وجود  u r , vl 0به عنوان جواب مساله ( ،)11هر جواب شدني از مدل ( )11یک جواب
بهينه پاراتوی مدل ( )8خواهد بود .بنابراین با انتخاب وزنهای مختلف در مدل ( )11ميتوان مسيرهای
پاراتوی متفاوتي را بهدست آورد .در حقيقت وزنهای  u rو  v lبيانگر ميزان درجه اهميت مولفههای هر
در دست باشد ،ميتوان آن را در مدل وارد نمود .در غيراینصورت به منظور یافتن وزنهای مورد قبول
برای تمام شاخههای شبکه ،هر شاخه ) (i, jرا به عنوان یک  DMUدر نظر ميگيریم به طوری كه ورودی
و خروجيهای آن ،به ترتيب مولفههای هزینه و سود باشند .سپس با استفاده از تکنيک وزن مشترک در
 ،DEAميتوان بردار وزني كه مناسب و مورد قبول تمامي شاخهها بوده و كارایي همه را ماكزیمم كند را
محاسبه نمایيم .در واقع به جای محاسبه بردار وزني برای تک تک واحدها ،از بردار وزني ای كه كارایي
Scalarization techniques
Sum weighted
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یک از مسيرها ميباشند و اگر اطالعاتي در مورد اهميت هر یک از مولفهها از منظر تصميمگيرنده (مدیر)
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تمامي شاخهها را همزمان ماكزیمم كند ،استفاده ميشود .برای این كار با استفاده از مدل ( ،)6مدل زیر را ارایه
ميدهيم.
s

t

r 1

l 1

s

t

r 1

l 1

 v l Cl   u r D r
 vlcijl   u r dijr  0, i, j  1,..., n,

Min
s.t.

u r  , r  1,...,s,
vl  , l  1,..., t.

)(12

در مدل ( )12تمام شاخههایي كه در مسير قرار دارند به عنوان یک واحد گروهي در نظر گرفته ميشوند و
مولفههای این واحد گروهي از جمع مولفههای تک تک شاخه های عضو گروه محاسبه ميگردد .به عبارت دیگر
n

n

 Clجمع تک تک مولفه  - lام هزینه تمام شاخهها است یعني  Cl   cijlو همچنين  D rجمع تک تک
i 1 j1

n

n

مولفه  - rام سود تمام شاخهها است یعني  . Dr   d ijrدر واقع هدف مدل فوق ماكزیمم كردن كارایي
i 1 j1

واحد گروهي است به نحوی كه هر یک از واحدها كه در این گروه قرار دارند نتوانند كارایي بيشتر از یک
كسب كنند .در نتيجه با حل مدل ( ،)12بردار وزني )  (u1,..., u s , v1,..., v tبه گونهای محاسبه ميگردد كه
به كمک آن كارایي كل مسير افزایش یابد.
 ۵مثال عددی
در این بخش با ارایه و حل دو مثال عددی ،به تشریح مدلهای پيشنهادی و بيان مزیتهای آنها ميپردازیم.
مثال .۱یک آژانس توریستي باید مسافران را از شهر  1به شهر  7ببرد .بين این دو شهر چندین مسير مختلف
وجود دارد .هر شهر را به عنوان یک گره و مسير بين هریک از گرهها را به عنوان شاخههای شبکه در نظر
ميگيریم .همانطور كه در شکل  1ميبينيم ،در این شبکه  12شاخه موجود است كه هریک دارای سه ورودی
(  x1فاصله بين دو شهر x 2 ،هزینه حمل و نقل و  x 3هزینه بنزین ) و دو خروجي (  y1رضایت مسافر و  y2ایمني
مسير) هستند .مقدار بيمه تصادفات هر مسير به عنوان ایمني مسير در نظر گرفته ميشود .چون مقدار هر چه بيشتر
عنوان خروجي  y2در نظر گرفته ميشود .همچنين با طرح پرسشنامهای ميتوان ميزان رضایت از سفر توسط
مسافران تعيين گردد .مقادیر ورودیها و خروجيها برای این مثال در جدول  1آمده است .ستونهای جدول  2نيز
به ترتيب بيانگر مقادیر كارایي ارایه شده توسط [ ،]36كارایي  ،CCRامتيازهای كارایي متقاطع و مقدار  f ijها
(ضرایب تابع هدف مدل ( )10بهدست آمده با كمک تکنيک وزن مشترک) هستند.
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بيمه تصادفات نشاندهنده آن ا ست كه مسير دارای ميزان ایمني كمتری است .بنابراین معکوس مقدار بيمه به

داوطلب عليائي و قندی ،حل مساله كوتاهترین مسير چندهدفه با استفاده از تحليل پوششي دادهها

جدول  .۱دادههای مربوط به آژانس توریستي

y2

y1

x3

x2

x1

مسير

j

0/578

0/558

9

39

1 → 2 350

1

0/47

0/608

8

26

3 → 4 298

2

0/449

0/625

7

31

422

1→3

3

0/511

0/583

9

16

281

3→5

4

0/342

0/625

6

16

301

2→4

5

0/823

17 0/692

29

360

2→3

6

0/351

10 0/683

12

350

2→6

7

0/454

0/65

5

33

276

4→6

8

0/826

0/625

5

25

323

4→7

9

0/825

0/917

6

64

444

10 5 → 7

0/269

0/208

5

25

323

11 4 → 5

0/922

0/867

6

64

444

12 6 → 7

شکل .۱مسيرهای بين شهری موجود ميان  7شهر

با حل مدل ( )9داریم x*47  1 ، x*24  1 ، x12*  1 :و به ازای هر  iو  jدیگر داریم . x*ij  0
بنابراین كوتاهترین مسير با ماكزیمم كارایي به صورت زیر مشخص ميگردد:

1 2  4  7
حال روش دوم پيشنهادی را روی همين مثال اجرا ميكنيم .با حل مدل ( ،)12دقيقا همين جواب حاصل ميگردد.
پاراتو كارا نيز هست .این بدان معناست كه این مسير كوتاهترین مسير با ماكزیمم سود و مينيمم هزینه است كه
مورد قبول تمامي شاخهها نيز ميباشد.
از طرفي اگر از روش ارایه شده در ] [36برای حل مثال مذكور استفاده كنيم دو مسير بهينه مختلف به صورت زیر
توليد ميشود.

1 2  4  6  7
1 2  3  5  7
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در نتيجه مسير بهدست آمده از روش اول ،عالوه بر آنكه كوتاهترین مسير با ماكزیمم كارایي ميباشد ،یک مسير
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در اینجا دو نکته حایز اهميت است .اول آنکه كارایي تعریف شده در ] [36برای شاخهها ،قادر نيست به صورت
دقيق تمایزی بين شاخهها قایل شود .همانطور كه از ستون  3در جدول  2ميبينيم 9 ،شاخه از  12شاخه موجود ،به
عنوان كارا معرفي شدهاند.
جدول .۲نتایج مربوط به مثال1

f ij

*Eij

E ij

eij

مسير

j

0/0040

0/6949

0/76

1

1→2

1

0/0033

0/8643

0/92

0/97

3→4

2

0/0046

0/6705

0/75

1

1→3

3

0/0030

0/9160

1

1

3→5

4

0/0032

0/9127

1

1

2→4

5

0/0040

0/8350

0/96

1

2→3

6

0/0037

0/8369

1

0/99

2→6

7

0/0031

0/9874

1

1

4→6

8

0/0035

0/9906

1

1

4→7

9

به همين علت است كه با استفاده از روش پيشنهادی در [ ،]36دو مسير مختلف بين شهرهای  1تا  7به عنوان
مسير كارا معرفي گردیده است .نکته دوم آنكه مسيرهای بهينه توليدشده توسط ] [36هر دو دارای  5گره هستند.
در حاليكه مسير بهينه معرفيشده توسط مدل ( )9شامل  4گره است .بنابراین ميتوان نتيجه گرفت كه روش ارایه
شده در ] [36كوتاهترین مسير را معرفي نمي كند .در حقيقت تمركز روش مذكور تنها بر روی یافتن یک مسير با
ماكزیمم كارایي است در حاليكه یافتن كوتاهترین مسير با ماكزیمم كارایي بين گرهها منطقيتر است.
از طرفي در مدل ( )9ميتوان * Eijرا جایگزین * Eijها نمود .با این جایگزیني همانطور كه در ستون  5از جدول 2
ميبينيم 7 ،شاخه از  12شاخه موجود كارا هستند و بنابراین مدل ( )9دو مسير بهينه كارای مختلف به صورت زیر
توليد مينماید.

1 2  6  7

مثال .۲مثالي كه در ] [36آمده است را در نظر بگيرید .همانطور كه از شکل  2پيدا است ،شبکهای با  17گره
(شهر) و  29شاخه (مسير) داریم .هدف پيدا كردن كوتاهترین مسير با باالترین كارایي ممکن بين شهر تبریز تا
زاهدان است .نتایج حاصل از حل این مثال به كمک روش ارایه شده در ] [36و دو روش پيشنهادی ،در جدول
 3آمده است .همانطور كه در ] [36ميتوان مشاهده نمود ،با حل این مثال مسيری به صورت زیر مشخص
ميگردد.
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1 2  4  7
این نتيجه بيانگر نقش موثر ارزیابي كارایي متقاطع در توليد كوتاهترین مسير كارای یکتا است.

داوطلب عليائي و قندی ،حل مساله كوتاهترین مسير چندهدفه با استفاده از تحليل پوششي دادهها

شکل .۲مسيرهای موجود بين شهری تبریز-زاهدان

تبریز  رشت  چالوس  تهران  قزوین  زنجان  همدان  اراک  اصفهان  شهركرد 

یاسوج  بوشهر  بندرعباس  شيراز  یزد  كرمان  زاهدان.
با حل مدل ( )9برای این مثال و در واقع استفاده از روش اول پيشنهادی ،مسير حاصل به صورت زیر خواهد بود.
تبریز  زنجان  قزوین  تهران  یزد  زاهدان.
مسير مشخصشده به كمک روش دوم پيشنهادی با حل مدل ( )12به صورت زیر است.
تبریز  زنجان  قزوین  تهران  یزد  كرمان  زاهدان.

f ij

*Eij

eij

مسیر

0/0053

0/071

0/07

تبریز-رشت

0/0032

0/107

0/11

تبریز-زنجان

0/0026

0/1675

0/17

زنجان-رشت

0/0029

0/3423

0/36

زنجان-همدان

0/001

0/609

0/62

زنجان-قزوین

0/0018

0/1707

0/18

قزوین-رشت
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جدول .۳نتایج مربوط به مثال2
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0/0057

0/1898

0 /2

قزوین-اصفهان

0/0006

0/6209

0/72

قزوین-تهران

0/007

0/1595

0/17

یزد-تهران

0.0016

0/4295

0/45

رشت-چالوس

0/0024

0/0794

0/09

چالوس-تهران

0/0024

0/4131

0/43

تهران-اراک

0/004

0/2311

0/24

تهران-اصفهان

0/0012

0/5745

0/59

همدان-اراک

0/004

0/1967

0/21

همدان-شهركرد

0/0026

0 /3

0 /3

اراک-اصفهان

0/0047

0/239

0/25

اصفهان-شيراز

0/0026

0/2055

0/21

شيراز-یاسوج

0/0063

0/1452

0/15

شيراز-بندرعباس

0/0042

0/2595

0/27

شيراز-یزد

0/0101

0/0923

0 /1

یزد-زاهدان

0/0037

0/2555

0/26

یزد-كرمان

0/0059

0/1371

0/14

كرمان-زاهدان

0/0051

0/1824

0/18

كرمان-بندرعباس

0/0102

0/0599

0/06

بندرعباس-بوشهر

0/0029

0/3181

0/33

بوشهر-یاسوج

0/0091

0/1082

0/11

یاسوج-شهركرد

0

0/9991

1

اصفهان-شهركرد

0/0112

0/1238

0/13

بندرعباس-زاهدان

همانطور كه از نتایج قابل مشاهده است ،مسير حاصل از روش ارایه شده [ ،]36از  15شهر ميگذرد ،در
حاليكه مسيرهای بهدست آمده از هر دو روش پيشنهادی ،به ترتيب از  4و  5شهر ميگذرند .بنابراین با استفاده از
واقع این مثال بيانگر آن است كه روش پيشنهادی ] [36قادر به پيدا كردن كوتاهترین مسير نيست و تنها تمركز
این روش بر روی پيدا كردن مسيری با ماكزیمم كارایي ميباشد .در حاليكه هدف اصلي پيدا كردن كوتاهترین
مسير با بيشترین سود و كمترین هزینه بين دو شهر تبریز و زاهدان ميباشد .از طرف دیگر همانطور كه مشاهده
ميشود ،مسير حاصل از ر وش دوم در مقایسه با روش اول پيشنهادی ،یک شهر بيشتر دارد .این بدان علت است
كه در روش دوم ،برای انتخاب بهترین و كوتاهترین مسير ممکن ،به تمامي شاخهها اهميت داده ميشود.
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روشهای پيشنهادی در این مقاله ،مسيرهای كوتاهتری در مقایسه با روش ارایه شده در ] [36بهدست ميآید و در

 حل مساله كوتاهترین مسير چندهدفه با استفاده از تحليل پوششي دادهها،داوطلب عليائي و قندی

 نتیجهگیری6
 در صورتي كه در بسياری.در مسایل رایج مساله كوتاهترین مسير هر شاخه از شبکه تنها دارای یک مولفه ميباشد
 در این گونه موارد باید مساله.از مسایل واقعي چندین مولفه مختلف برای هر شاخه در نظر گرفته ميشود
، در این مقاله دو روش ارایه گردید.كوتاهترین مسير به یک مساله كوتاهترین مسير چندهدفه توسيع داده شود
 در حقيقت با.كه در روش اول از ارزیابي كارایي متقاطع به منظور تعيين امتياز هر شاخه استفاده ميشود
 مسأله كوتاهترین مسير چندهدفه را به یک مساله،جایگذاری امتياز كارایي متقاطع هر شاخه در تابع هدف
 روش ما توانایي بيشتری در تعيين، با توجه به قدرت ارزیابي كارایي متقاطع.بهينهسازی تک هدفه تبدیل ميكنيم
 كوتاهترین مسير با بيشترین كارایي را، به عالوه مدل مذكور.بهترین مسير بين دو گره خاص در یک شبکه را دارد
 هر، به منظور تعيين امتياز شاخهها با استفاده از روش ارزیابي كارایي متقاطع.بين دو گره در شبکه مشخص ميكند
 در روش دوم از تکنيک وزن مشترک به منظور یافتن.شاخه با تمام شاخههای موجود در شبکه مقایسه ميگردد
 استفاده مينمایيم و به كمک آن،بردار وزني كه مناسب تمامي شاخهها باشد و كارایي همه را ماكزیمم كند
 ميتوان روش پيشنهادی را به، در پژوهشهای آتي.كوتاهترین مسير پاراتو كارای مطلوب را مشخص ميكنيم
. شبکه نيز به كار برد2 و یا هزینه جریان1طور مشابه در حل مسایل حمل و نقل
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