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 چكيده
همچنـين   .اسـت مشـكل   اريبسـ  يكـار  يواقعـ  هـاي سـتم يرفتـار س  فيتوصـ  يبرا قيدق هاياطالعات و داده آوريجمع

 يبـرا  يپاسـخ  يمحاسـبات فـاز  رو از ايـن  رسـد، به نظر مـي  رممكنيغ هاستميس يدگيچيپ شيبا افزا ،ياضير قيدق يمدلساز
 ايلهعنـوان وسـي  بـه  نـگ يليآن سـازي هيشانس و روش شب يزريبرنامه ،يفاز ميمقاله از مفاه نيامروز است. درا دهيچيپ مسايل

 هـاي نـه يبهـره گرفتـه شـده اسـت. هز     آن هـا  نتـري يانتخاب اقتصـاد  تيچند پروژه و درنها يارزش خالص فعل نييجهت تع
 يسـاز هيشب كيكنبراساس مقدار اعتبار درنظر گرفته شد. ابتدا ت يبه صورت فاز انهيخالص سال يمال نديو فرآ گذاريهيسرما

-هيسپس مدل با استفاده از شـب ، مورد استفاده قرار گرفت يفاز يرهايمتغ اعتبار محاسبه مقدار تابع هدف و مقدار يبرا يفاز
 جي. نتاديگرد سهيو حد مقا هو روش شاخ كيژنت تميبراساس الگور يفاز سازيهيحاصل از شب جيحل و با نتا نگيليآن سازي
كمتر و  يخطا يدارا نگ،يليآن سازيهيبا شب سهيدر ابعاد كوچك در مقا كيژنت تميكه الگور است؛موضوع  ندهنده اينشان

از  "β "يينها يدما بي، ضرSA تميدر الگور رگذاريتاث يپارامترها نيدر بهمچنين مشخص گرديد كه  است. يبهتر جهينت
الگوريتم مي تواند در زمان بسـيار مناسـب    ردد،گ اريكوچك اخت يبه حد كاف كهيو در صورت بودهبرخوردار  يشتريب تياهم

 به نتيجه قابل قبولي برسد.
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NPVP0F "يفعل لصارزش خاحاصل از سود نمودن  مميمنظور ماكزبه يخط يزيرمدل برنامه كياو 

1
P"  با

 ارايهمدل  هستند، ميقابل تقسريپروژه غ نكهياداد. نظر به شنهاديپها محدوديت بودجه دردسترس براي انجام پروژه
   هينظر Weingartner ،رونياز ا شد.يفرموله م حياعداد صح يزيرصورت مدل برنامهدوباره به ديشده با
ر منظوبه1و  0ريزي خطي با درنظر گرفتن متغيرهاي يك مدل برنامهبخشيد و  بهبودرا  ياهيسرما يبندبودجه

هاي بعدي هايي با ماكزيمم سود و با درنظر گرفتن محدوديت بودجه دردسترس پيشنهاد داد. تالشانتخاب پروژه
در اين راستا دو  .]4[ محققين بر اين بود كه ارتباط و كاربرد مدل پيشنهاد شده را در دنياي واقعي افزايش دهند

هاي گذشته به عنوان ابزاري مفيد احتمال از داده هايحالت بوجود آمد، در حالت اول، محقيق براساس نظريه
در حالت دوم اطالعات نامعين، محققين را برآن داشت كه  .]5-7[بندي استفاده كردندبودجه مسايلبراي حل 

ميانگين وزني فازي و يك مجموعه  Avineriبراي مثال،، هاي فازي را بكار گيرندتئوري مجموعه
noncompensatory هاي حمل و نقل بكار گرفت. در حاالتي پروژهانتخاب تصميم را  براي  هايفازي روش

      Liu ,Liu & Iwamura ، كه به عنوان مثال]8[نيز از مفاهيم فازي دركنار مفاهيم احتمالي استفاده شده
شانس با ريزي برنامه liuو در مطالعات بعدي  ]9-10[ريزي شانس احتمالي را با مفاهيم فازي توسعه دادهبرنامه

1Fمقدار اعتبار

ريزي شانس براساس در اين مقاله نيز از برنامه .]11[اي بكاربردبندي سرمايهرا براي مساله بودجه 2
پس از مطرح و   Liuرويدادي فازي است كه اولين بار توسط اعتبار، گرفته شد. مقدار اعتبار جهت حل مدل بهره

2Fبراي نشان دادن شانس امكانتري انجام تحقيقاتي مشخص گرديد كه جايگزين مناسب

 استوقوع رويداد فازي  3

اين موضوع در قسمت دوم به طور خالصه مورد بررسي قرار خواهد گرفت. پس از توصيف مساله  كه ]4و12[
با ريزي شانس برنامه ها در قسمت سوم، مدلمدل جهت انتخاب تركيب بهينه پروژه ارايهبندي و بودجه

 شود. مفاهيممي فازي در قسمت چهارم آورده گذاري و فرآيندهاي مالي خالص ساليانهايهپارامترهاي مخارج سرم

3Fتبريد سازي فازي وشبيه

مقايسه آن با الگوريتم ژنتيك در قسمت  و پيشنهادي جهت حل الگوريتم يمثال بيانبا  4
در پايان به رار گرفته و آناليز حساسيت پارامترهاي موثر بر جواب مورد بحث قپنجم ذكر شده، در قسمت ششم 

 گيري، پرداخته شده است.بندي و نتيجهبيان جمع
 
 يفاز هايمجموعه هينظر ايهيپا ميمفاه 2

 تئوري اين كاربردهاي از. شد ارايه ]6-7[ در گوگن و  ]13[ زاده توسط بار اولين تئوري منطق فازي براي
 متغيرهاي حسب بر را ورودي متغيرهاي كه است انينيقو تعيين آن اساس كه كرد اشاره فازي كنترل به توانمي

نداشته و  مطابقت دوگانگي با فازي گروه عضويت .]14[دهدمي ارتباط كنترل متغيرهاي به) توصيفي(زباني
ها به طور نسبي به مجموعه خود تعلق همواره درجاتي از عدم قطعيت وجود دارد، بطوريكه عناصر اين مجوعه

هاي دنياي استفاده از مفهوم اعتبار جهت مدلسازي، بيان مقدماتي جهت آشنايي با اندازهبه با توجه  .]15[دارند

                                                 
1 . Net Present Value 
2 .Credibility 
3 . Possibility 

 اند.نوشته شده  Intel(R) ،2.66GHzدر كامپيوتر شخصي با مشخصات MTLAB R2009aافزار سازي فازي و آنيلينگ) با استفاده از نرمها (شبيه. تمامي الگوريتم 4
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4Fاندازه مهم وجود دارد: امكان، التزام 3در دنياي فازي،رسد. فازي ضروري به نظر مي

هاي و اعتبار. چنانچه متغير 5
)، فازي مثلثي با تابع عضويتموردنظر )rµ اييو سه ت( , , )a b cξ rξباباشند، احتمال يك رويداد فازي، = ≤ 

 :]12،16،17[شود مشخص شده، به صورت زير تعريف مي
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P5Fدوگانگي ا توجه به خاصيت خودب

6
P رويدادي با شود كه،  اعتبار در مقابل امكان و التزام چنين نتيجه گرفته مي

كه رويداد با ماكزيمم اعتبار قطعاً داراي مقدار يك تواند اتفاق افتد درحالي، نميامكان ماكزيمم يك برايمقدار 
توجه به نكات گفته شده،  باترين شانس اتفاق خواهد افتاد. كننده اين موضوع است كه، رويداد با باالاست و بيان

با توجه به تعريف تابع عضويت متغير فازي  .]1[تر استمناسبامكان اعتبار براي نشان دادن شانس رويداد فازي از 
rمثلثي، چنانچه b≥ گاه  باشد، آن{ }Pos rξ }زم بذكر است كه هموارهاست. ال 1برابر  ≥ }rξ نيست، زيرا در  ≥

باشد، رويداد  1گيري با توجه به متغير بودن شرايط، حتي هنگاميكه سطح اطمينان به بزرگي تصميم مسايل
}{ ي فازيافتد. عالوه براين، چون هردو مقدار امكان رويدادهامطلوب به طور قطع اتفاق نمي 1b≤ξ و}{ 2b≤ξ 

برابر يك است، لذا اطالعات متفاوتي در مورد اين دو رويداد فازي وجود ندارد. با اين وجود وقتي از اعتبار 
}{ شود، رويداد فازياستفاده مي 1b≤ξاد فازي شانس كمتري از رويد}{ 2b≤ξ  يعني رابطه براي اتفاق افتادن دارد)

}{}{ 21 bCrbCr ≤≤≤ ξξ 17,3[برقرار است[. 
 

 مدل ساخت   3
گذاري همه گذاري دارد، مدت زمان سرمايهپروژه ناسازگار براي سرمايه kشركتي را درنظر بگيريد كه 

            سال است. با توجه به محدوديت بودجه در طول دوران  υ آن هاازگشت سرمايه و دوره ب uها پروژه
)(گذارييهسرما ma شركت بايد تصميم بگيرد كدام پروژه را در شروع اولين سال انتخاب كند به طوريكه ،

)(پذير ماكزيمم شود. در اين مدلسرمايه برگشت mja گذاري پروژه دهنده مخارج سرمايهنشانj  در آغازm 

                                                 
5. Necessity 
6 .Self dual 

)2(  

)3(  

)1(  
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امين سال،   nدر پايان jجريان نقدينگي خالص پروژه  دهندهنشان njdو (m= 1,…,u)امين سال، 
(n=1,2,…,υ)  .اند. گذاري و جريان نقدي خالص نشان داده شدهمخارج سرمايه 2و  1در شكل است 

 

 
 jمخارج سرمايه گذاري پروژه . 1شكل

 

 
 jجريان هاي نقدينگي خالص پروژه . 2شكل 

 

 يهاافتيدر، NPV. است NPV با استفاده از روشپذير شركت هدف، تعيين ماكزيمم مقدار سرمايه برگشت
نرخ بهره در طول  iچنانچه  كند.مي ليدر زمان حال تبد يمساو يمال يندهايفرآ بهرا  پروژه كي نهيهز ايو  ندهيآ

 صورت زير خواهد بود:به "RXjR "متغير تصميمگذاري باشد، دوران سرمايه
 

1  Project j is Selected         j=1,2,...,k
0j

if
x

Otherwise


= 


 
 

فرموله  ريبه صورت زي اهيسرما يبندبودجه، مساله مدلن با توجه به محدوديت بودجه دردسترس و هدف يبنابرا
 :]R R]16,3شوديم

1 1
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 فازي ريزي شانس برنامه مدل  4
 Charnes احتمالي است و اولين بار توسط مسايلريزي شانس يك رويكرد جهت حل برنامه

هاي احتمالي است. تعريف شد. هدف اصلي اين تكنيك تعيين معادالت قطعي محدوديت Cooper[18]و
 .]19-20[مالحظه نماييد  Louveauxو  Birgeتوانيد در ريزي شانس را ميجزئيات برنامه

امين سال و مخارج n در پايان  jي نقدينگي خالص پروژه ن هااچنانچه جرياي قبل، سرمايه بنديبودجه مسايلدر 
تواند مقادير قطعي بگيرد ، هدف نمييمنشان ده mjξو njηامين سال به ترتيب با  mگذاري آن را در آغازسرمايه

)4(  
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 5كنند. بنابراين، مدل مساله بصوت فرمول پذير قطعي را تعريف نميهاي فازي، هر مجموعه امكانو محدوديت
 :]16,1[آيد درمي
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تواند از سطح اطمينان گذار ميپذير كه سرمايهماكزيمم سرمايه برگشت fو  Credibilityح وسط βRmRو  αكه 
α آورد. به دست 
 
 سازي آنيلينگسازي فازي براساس شبيهشبيه  5

 يو سنت كيكالس يهاراه حل زبا استفاده ا يشنهاديپ همسال بهينه ، ممكن است حلرهايمتغعلت فازي بودن به
 ي استصنعتپيچيده  يسازنهيبه مسايلاز  ياريموفق حل بسهاي يكي از روشسازي آنيلينگ شبيه .مشكل باشد

سازي شبيه براساس يفاز يسازهيمقاله شب ني، در ارونياز ا باشند.نمي آن هاهاي تحليلي قادر به حل كه روش
 كيتكنبا استفاده از ابتدا  مورداستفاده قرار گرفته است. مدل ياب عمومجو كيآوردن  به دست يبراآنيلينگ 

و  يفاز يسازهيسپس شبدست آمده و به يفاز يرهايمتغ Credibilityمقدار تابع هدف و مقدار  يفاز يسازهيشب
 د گرفت.خواهنمورداستفاده قرار  يجهت حل مدل فاز يبيهوشمند ترك تميالگور ديتول يبرا سازي آنيلينگشبيه
است كه به طور  بر مبناي مدل مونت كارلوسازي آنيلينگ يك روش جستجوي محلي متاهيوريستيك شبيه

اساس اين الگوريتم بر  .گيردميسازي تركيبي مورد استفاده قرار بهينه مسايلهاي گوناگون گسترده در عرصه
اين  .آنيلينگ استفيزيكي پديده با باهترابطه بين ساختار اتمي، آنتروپي و دما در طول تبريد يك ماده و ش

 ارايهسازي بهينه مسايلجهت حل  1983 در سال ]24,21[همكاران و پاتريك كرك توسط بار روش كه اولين
كند. در روند اين بهينه عمل مي هاي شدني براي يافتن جواباي از جوابشد، به وسيله جستجو در مجموعه

و  (SRCR)(جواب اوليه) شروع شده كه ابتدا، اين جواب، اولين  SR0Rي اوليه) و (دما TR0Rالگوريتم با يك جستجو، 
آيد. چنانچه مي به دست SRCRبا تعويض بعضي عناصر  (SRNR)است. يك جواب همسايگي  (SRBR)بهترين جواب 

جديد  SRCRبه عنوان  SRNRبهتر باشد،  ERCRاز  ERNRدهيم، اگر نشان  ERCRو  ERNRرا  با  SRCRو  SRNRتابع هدف به ازاي 
بدتر باشد، از معيار متروپليس استفاده و  ERCRاز  ERNRشود. ولي چنانچه جديد توليد مي SRNRيرفته  و در تكرار بعد پذ

SRNR  با احتمالexp (-ΔE/T)  به عنوانSRCR 19[جديد پذيرفته خواهد شد[: 

( )
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Nوني و دماي كن T)، 6در رابطه ( CE E E∆ = جديد   SRBRبه عنوان  SRCRبهتر باشد،  ERBRاز  ERCRاست، چنانچه −
(طول زنجيره  LRnRاين فرآيند را به تعداد  SAماند. بدون تغيير باقي مي SRBRپذيرفته شده و درغيراينصورت 

ش دما تا هنگاميكه شرط توقف به آرامي با استفاده از تابع كاه Tماركوف) در هر سطح از دما تكرار و پارامتر 
سازي و عالمت مثبت براي مينيمم مسايلعالمت منفي براي يابد. الزم بذكر است كه از برقرار گردد كاهش مي

P6Fكردن سرد الگوي يك بايد روش اين شود. درسازي استفاده ميماكزيمم مسايل

7
P تعادل، شرط اوليه، دماي: شامل 

 نقاط به حركت چگونگي و اوليه جواب تعيين نحوه بايد همچنين،. كرد تعيين توقف معيار و دما كاهش تابع
 الگوريتم اجراي طول در دارند پارامترها بيشتري كه كارايي استاتيك، الگوهاي شود. در مشخص نيز همسايه

الزم اي هگام را مالحظه نماييد. ]25-27[توانيد مراجع براي مطالعه بيشتر در اين زمينه مي .]23,14[ثابت هستند
 :را مالحظه نماييد) 3(شكل  باشدبه صورت زير مي SAسازي جهت شبيه

 

Step 1: Input parameters: TR0R; TRfinalR; γ; LRnR, set T =TR0R. 
Step 2: Generate an SR0R and calculate ER0R. 
Step 3: Set SRcR= SR0R; SRBR = SR0R; ERCR = ER0R; ERBR = ER0R; iter = 1: 
Step 4: Generate an SRN Rfrom SRC Rand calculate ERNR. 
Step 5: Let E∆  = ERNR _ ERCR. 
Step 6: If 0≤∆E  then accept the neighbor solution as new current solution, set SRCR = SRNR; ERCR = ERN Rand go 
to Step 9. 
Step 7: If E∆ < 0 then generate a random value, rnd, in [0, 1]. 
Step 8: If exp (+ E∆  /T) > rnd then accept the neighbor solution as new current solution, set SRCR = SRNR; ERCR 
= ERNR; otherwise, SRC Rand ERC Rremain unchanged and go to Step 10. 
Step 9: If ERCR>ERB Rthen SRBR = SRCR; ERBR = ERCR; otherwise, SRB Rand ERB Rremain unchanged. 
Step 10: If iter= IT then goes to Step 11; otherwise, set iter= iter+ 1 and go to Step 4. 
Step 11: Set rr TT )1(1 γ−=+  and iter= 1. 
Step 12: If T ≥ TRfinalR then go to Step 4; otherwise, report SRB Rand ERB Rand Stop [19]. 

 
 سازي فازيشبيه  1-5

) باشند، به منظور  j=1,2,…,k( متغيرهاي تصميم xRjRو  jµمتغيرهاي فازي با توابع عضويت  njηچنانچه 
 معين زير را بكار بريم:ناحل مدل پيشنهادي، بايد دو نوع تابع 

1 1 2

1 2 1 2

1 1

: ( , ,..., )

 { { ( , ,..., , , ,..., ) }

 { { } }
(1 )

k

k j j k

k nj
jn

j n

U x x x

Max f Cr f x x x f

Max f Cr x f
i

υ

υ

η η η α

η
α

= =

≥ ≥

≥ ≥
+

∑ ∑

 

10 10 10 10 10 10
3 5 61 2 4

1 2 3 4 5 6
1 1 1 1 1 1

. .

{ }0.09
(1 0.06) (1 0.06) (1 0.06) (1 0.06) (1 0.06) (1 0.06)

 

n n n n n n
n n n n n n

Max f
s t

Cr x x x x x x fη η ηη η η
= = = = = =

+ + + + + ≥
+ + + + + +∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

 

                                                 
7 . Cooling Schedule 
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2 1 2 1 2 1 2
1
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;( , ,..., ) { ( , ,..., , , ,..., ) 0} { } ,

{ 15} 0.95,
0,1
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k k m m mk mj j m

j

j

U x x x Cr g x x x Cr x a

Cr x x x x x x
x

ξ ξ ξ β ξ β

ξ ξ ξ ξ ξ ξ
=
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=

∑

 
 

:),,...,( سازي فازي جهت محاسبهشبيه فرآيند 211 kxxxU :به طور خالصه در زير آمده است 

kju را كه uRjiRاعداد حقيقي  .1گام jij ,...,2,1,)( =≥ εµو ε  يك عدد بقدركافي كوچك وN  يك عدد
 بقدر كافي  بزرگ است را  به طور تصادفي توليد كنيد. 

)(≤αرا پيدا كنيد كه  fبا آزمون دوطرفه ماكزيمم مقدار  .2گام  fD   

1 2 1 2

1 2 1 2

1( ) (max{min ( ) ( , ,..., , , ,... ) }
2

1 max{min ( ) ( , ,..., , , ,... ) })

1 ,1

j ji k i i ki

j ji k i i ki

D f u f x x x u u u f

u f x x x u u u f

i N j

µ

µ

= ≥ +

− ≥

≤ ≤ ≤

 

 

 بازگرديد .  rبه  .3گام 
;),,...,(فرآيند شبيه سازي جهت محاسبه  212 kxxxU  :نيز به صورت زير است 

kjuرا كه uRjiRاعداد حقيقي  .1گام jij ,...,2,1,)( =≥ εµو ε  يك عدد بقدركافي كوچك وN  يك عدد بقدر
 كافي  بزرگ است را  به طور تصادفي توليد كنيد. 

1 2 1 2

1 2 1 2

1( ) (max{min ( ) ( , ,..., , , ,... ) 0}
2

1 max{min ( ) ( , ,..., , , ,... ) 0})

1 ,1

j ji k i i ki

j ji k i i ki

D f u g x x x u u u

u g x x x u u u
i N j

µ

µ

= ≤ +

− >

≤ ≤ ≤

 

 

;),,...,(از طريق فرمول تخميني به .2گام  212 kxxxU .بازگرديد 
 

 SA اجزاء و پارامترهاي الگوريتم 2-5
هاي تمامي گامرا مشخص كرد.  SAمدل، حال بايد پارامترهاي الزم جهت الگوريتم سازي فازي پس از شبيه

 با توجه به مثال زير و مدل بيان شده در  قسمت سوم ذكر گرديده است. مسالهحل 
گذاري يكساله در دست باشد. ارزش اسقاط براي فرض كنيد كه شش پروژه مستقل از هم با دوره سرمايه مثال.

گذاري هر پروژه در آغاز سال و جريان نقدينگي صفر و هزينه سرمايه آن ها ان عمر اقتصاديپروژه در پاي 6
. آورده شده 1خالص ساليانه آن در پايان هر سال متغيرهاي فازي مثلثي هستند كه اطالعات موردنظر در جدول 

 % در سال منظور شده است.6نرخ بهره 

 هاي موجه: في يكي از جوابانتخاب جواب اوليه: انتخاب تصاد .گام اول
SR0R = [1 0 0 0 0 0] 

در اين مثال از مكانيزم ساده و تصادفي تبديل يك به صفر و يا : مكانيزم ايجاد جواب همسايگي .گام دوم
  برعكس، استفاده شده است.
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دماي اوليه پايين  دارد، چنانچه مسالهانتخاب دماي اوليه تاثير زيادي در جواب نهايي : انتخاب دماي اوليه .گام سوم
هاي بدتر كاهش يافته و ممكن است سيستم در جواب بهينه محلي باقي بماند. اگر ، احتمال پذيرش جوابباشد

بخواهيم جواب نهايي مستقل از جواب شروع باشد، دماي اوليه بايد به اندازه كافي زياد درنظر گرفته شود، تا 
وجود داشته باشد، درغير اينصورت جواب نهايي به سمت جواب هاي همسايگي امكان تعويض تقريباً آزاد جواب

هاي سيستم از ميانگين هزينه را با انحراف استاندارد هزينه TR0Rشروع نزديك خواهد شد. وايت نظريه معادل بودن 
در اين روش دماي اوليه را معادل انحراف استاندارد مقادير ارزش تابع هدف به تعداد دفعات  .]28[مطرح نمود

P7Fعين اجراي برنامه در حالت ناپايدارم

8
P نمونه دماي اوليه  5گيرند. در اين مقاله، در هر مرحله براساس درنظر مي

 ).7محاسبه شده است (رابطه 

2

1
0

( ( ) )

1

N

j
obj j Mean

T
N

=
−

=
−

∑
          )7(  

 
 سازي آنيلينگاي الگوريتم شبيهساختار پايه . 3شكل 

                                                 
8 . None Stable 
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تابعي به شكل ا ه كاهش دما و حركت به سمت سرد شدن سيستم، معموال بضابط مكانيزم كاهش دما: .گام چهارم
 :]Cooling Function(]19شود.(زير نشان داده مي

1 (1 ) ,0.5 0.99,  1,2,..., .r rT T r nγ γ+ = − ≤ ≤ ∀ =                                                                                                    )8(  

شوند، مي نقاط بيشتري از فضاي جواب بررسي و تعداد شدهمقدار بااليي داشته باشد، سيستم ديرترسرد  γچنانچه
 درنظر گرفته شده است. 05/0برابر   γكه خود سبب افزايش زمان حل مساله خواهد شد. از اينرو در اين مثال

 

 گذاري و جريان نقدينگي خالص فازي (ميليون دالر)مخارج سرمايه .1جدول                                              

 پروژه
گذاري مخارج سرمايه

 در آغاز هر سال
جريان نقدينگي 

 خالص ساليانه

دوره 
بازگشت 

 سرمايه (سال)

1 =1ξ )5 ،4 ،3(  =1ξ  )5 ،4 ،3(  10 

2 =2ξ  )5 ،4.5 ،2.5(  =2ξ )5 ،4.5 ،2.5(  10 

3 =3ξ )5.5 ،3 ،2.5(  =3ξ )5.5 ،3 ،2.5(  10 

4 =4ξ )5.5 ،4.5 ،3(  =4ξ )5.5 ،4.5 ،3(  10 

5 =5ξ  )4 ،3.5 ،3(  =5ξ  )4 ،3.5 ،3(  10 

6 =6ξ )3.5 ،3 ،2.5(  =6ξ )3.5 ،3 ،2.5(  10 

 
ترين پيشنهاد براي تعيين مقدار طول زنجيره ماركوف انتخاب يك مقدار : سادهطول زنجيره ماركوف .گام پنجم

پيشنهاد ديگر اين است كه به صورت پويا تعداد تكرارها، با پيشروي الگوريتم  .]23[مبتني بر اندازه مساله است
 درنظر گرفته شد. 60اركوف برابر تغيير يابد. در حل اين مثال طول زنجيره م

شده و  ERCR  منجر به تابع هدفي معادل : فرض كنيد حل جاريهاي نامزد شدهمكانيزم پذيرش جواب .گام ششم
 سازي اگرباشد. در حالت ماكزيمم ERNRنيز جواب همسايگي ايجاد شده داراي مقدار تابع هدف 

1. 
R

0≥  R ΔE = ERNR - ERCR شود و چنانچه اشد، جواب همسايگي جايگزين جواب جاري ميبERNR> ERBR 
 مانند. بدون تغيير باقي مي  ERBRو  SRBRقرار داده، درغير اينصورت  SRBR = SRNRباشد،

2. ΔE = ERNR - ERCR<0 باشد، مقدار 
)(

T
E

ey
∆

+
با يك عدد تصادفي بين صفر و يك مورد مقايسه قرار  =

و شود، پذيرفته ميSRCR عنوان ه اگر از آن عدد تصادفي بزرگتر بود، جواب همسايگي بكه يردگمي
 شود. صورت جواب همسايگي ديگري توليد مي درغير اين

در جهت پايان  شده تعيين پيش از نهايي دماي يك به رسيدن توقف، معيارمعيارهاي توقف الگوريتم:  .گام هفتم
هايي موثر با خطاي پذيرفته شده پس از يك سري تكرارهاي داخل الگويتم فتن جوابدادن به الگوريتم، پس از يا

درنظر گرفته  01/0برابر  βاستفاده شده، كه مقدار  9در اين مثال جهت محاسبه دماي نهايي از رابطه  .باشدمي
 :]23,14[شده است
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0,  0.01finalT Tβ β= ≤                                 )9(  
كارايي الگوريتم تركيبي هوشمند طراحي شده،  ارزيابيجهت   :هاي توليد شدهارزيابي جواب .گام هشتم

آمده از روش شاخه و  به دستانجام و با مقادير   SAو  GAهاي عددي با مقادير مختلف پارامترها در آزمايش
8Fحد

 مقايسه شدند.  9
% و محدوديت مخارج 90مم نمودن سود با حداقل سطح اطمينان گذار، ماكزيهدف سرمايهبا توجه به اينكه 

مدل حل و نتايج زير حاصل گرديد % است، 95ميليون دالر در سطح اطمينان  15گذاري به ميزان سرمايه
 . اند)) نشان داده شده3) و (2پارامترها و نتايج در جداول ((
 

سازي تبريدنتايج حاصل از شبيه .2جدول                     

دماي 
 اوليه

ضريب 
 كاهش دما

دماي 
 نهايي

9F

1سود10 2سود  درصد  
 خطا(%)

19.5 0.05 0.195 75.72 78 2.92 

18.5 0.05 0.185 76.1 78 2.43 

21 0.05 0.21 75.31 78 3.45 

25.5 0.05 0.255 76.3 78 2.18 

29 0.05 0.29 77.1 78 1.15 

33 0.05 0.33 76.52 78 1.9 

 

 [1]نتايج حاصل از الگوريتم ژنتيك .3جدول                                                         

اندازه 
 جمعيت

نرخ 
 تقاطع

نرخ 
 جهش

10F زايش

1سود11 2سود  درصد  
 خطا(%)

30 0.1 0.3 6000 78.67 78 0.86 

30 0.3 0.2 6000 78.88 78 1.13 

30 0.3 0.5 6000 79.01 78 1.29 

50 0.1 0.3 6000 78.80 78 1.03 

50 0.1 0.5 6000 78.98 78 1.26 

50 0.3 0.5 6000 78.56 78 0.72 

 

                                                 
78fبا  x*=(1,0,0,1,1,0)دهد كه در برنامه بهينه حد نشان مي نتايج حاصل از روش شاخه و.  9 ميليون دالر است. باتوجه به اينكه متغيرهاي مثال از نوع فازي مثلثي  =

تري از هاي عموميين وجود، هنگامي كه متغيرهاي فازي فرمبا اتوان از روش شاخه و حد براي حل استفاده كرد.  هستند و مجموع اين متغيرها نيز فازي مثلثي است مي
 تواند مشكل را حل كند.سازي آنيلينگ ميسازي فازي مبتني بر شبيهباشد. به همين علت، شبيهمتغيرهاي فازي باشند، ديگر روش شاخه و حد موثر نمي

ماكزيمم سودهاي بدست آمده از روش شاخه و حد  2سود و سودهاي وارد شده در ستون SAماكزيمم سودهاي بدست آمده از روش  1. سودهاي وارد شده در ستون سود 10
 هستند.

 ماكزيمم سودهاي بدست آمده از روش شاخه و حد هستند. 2سود و سودهاي وارد شده در ستون GAماكزيمم سودهاي بدست آمده از روش  1. سودهاي وارد شده در ستون سود 11
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در مقايسه با GA توان مشاهده كرد كه خطاهاي نسبي روش با توجه به شاخص خطاي نسبي تعريف شده زير مي
 دهنده اين موضوع است كهتجاوز ننموده است. اين مطلب نشان% 4از SA % و در روش 2روش شاخه و حد از 

ابعاد  مسايلدر  GAاي در مقايسه با روش بندي سرمايهبودجه مسايلالگوريتم تركيبي طراحي شده براي حل 
 كند:قوي عمل نميكوچك 

 

سازي آنيلينگ)}(سود بدست آمده توسط روش شبيه -(سود بدست آمده توسط روش شاخه و حد)/ {(سود بدست آمده توسط روش شاخه و حد)  100×  
 

SA  XPدر روش 

*
P= [1 0 0 1 1 0] و در  9189/0اعتبار  با ماكزيممGA XP

*
P= [1 0 0 1 1 0] مقدار با 

و  SAهاي اين تفاوت اعتبار الگوريتم .]1[آمده است به دستمشابه روش شاخه و حد  979/0 اعتبار ماكزيمم
GA هاي بعاد بزرگ اين دو الگوريتم تقريباً جواببا ا مسايلتواند ناشي از كوچك بودن ابعاد مساله باشد. در مي

توانيد به باشد (براي اثبات اين موضوع مي GAبهتر از  SAيكساني توليد خواهند كرد و حتي شايد استفاده از 
 مراجعه نماييد). ]23[مرجع 

 
 آناليز حساسيت مدل نسبت به پارامترهاي موثر بر حواب 6

بر زمان و  آن هاسازي تبريد چگونگي تاثير ترهاي موثر در شبيهدراين قسمت با بررسي هريك از پارام 
عنوان معيار ها بهبار اجرا، ميانگين جواب 10گيرد كه در هر بخش پس از جواب بهينه مورد بررسي قرار مي

 است. ارزيابي درنظر گرفته شده
 
 (TR0R)دماي اوليه  1-6

 ديبا هياول يدمابنابراين دارد،  مساله ييدر جواب نها يدايز ريتاث هياول يانتخاب دماطور كه گفته شد،  همان
وجود داشته باشد،  يگيهمسا هايآزاد جواب باًيتقر ضيگرفته شود، تا امكان تعو درنظر اديز يبه اندازه كاف

شروع  مقدار  ياگر دما حال، نيخواهد شد. با ا كيبه سمت جواب شروع نزد ييجواب نها نصورتيا ريدرغ
جستجو  كيبه  جستجو نيجابجا شود و بنابرا اهيگيبه تمام همسا توانديداشته باشد، آنگاه جستجو م ييباال اريبس

 نگيليآن تميشروع عملكرد الگور يبرا يكه دما به اندازه كاف يو بطور موثر، تا زمان دهديشكل م رييتغ يتصادف
 را مالحظه نماييد).  2و  1رهاي (نمودا خواهد بود يجستجو بصورت تصادف ،ديايب نييشده پا سازيهيشب

 

 
 

 بررسي تاثير دماي اوليه بر زمان اجراي برنامه. 2نمودار

 
بررسي تاثير دماي اوليه بر جواب .1نمودار  
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 اند.عنوان پارامترهاي ثابت درنظر گرفته شدهبه γ=0.05, β=0.01, LRnR=60اين قسمت  در
 
 (LRnR)طول زنجيره ماركوف   2-6

اندازه تعداد متغيرها پيشنهاد داد. اال اشاره شد، وايت طول رنجيره ماركوف را حداقل بههمانطور كه در ب
يعني، براساس استدالل وايت، الزم است اين مقدار عددي ثابت و غيروابسته به دماي سيستم باشد و اين بدان معني 

خواهد آمد، بلكه هرچقدر نيست كه هرگاه حداقل مقدار طول زنجيره ماركوف رعايت نشود مشكل اساسي پيش 
طوريكه، اگر اين مقدار بيشتر از تعداد اين مقدار از حداقل كمتر باشد خطاي مساله افزايش خواهد يافت. به

متغيرهاي تصميم منظور شود، فقط زمان بيشتري صرف جستجوي فضاي جواب جهت يافتن همسايگي مناسب 
حال با ثابت گرفتن  .]23[باشداز، امري قابل تحمل ميخواهد شد كه با درنظرگرفتن دقت و كيفيت حل موردني

شود با شده است. همانطور كه در نمودار مشاهده مي ارايه 4و  3نتايج در نمودار  LRnRديگر متغيرها و تغيير در 
 ،=29TR0Rيابد. دراين قسمت ها افزايش و درعين حال زمان حل مساله نيز افزايش ميكيفيت جواب LRnRافزايش 

01/0β=، 05/0 γ= اند.عنوان پارامترهاي ثابت درنظر گرفته شدهبه  

 
 

 و بررسي تاثير آن بر جوابLRn Rافزايش . 3نمودار و بررسي تاثير آن بر زمان اجراي برنامه LRnRافزايش . 4نمودار

 
 (γ)ضريب كاهش دما  3-6

ر هر تكرار را دارد. از تر داين پارامتر تاثير بسزايي در كيفيت و سرعت همگرايي كيفي و جستجوي دقيق
تر رقم تر انتخاب شود تكرارها متناسبگيرد، هرچه دقيقآنجا كه قانون كاهش دما با فاكتور تبريد صورت مي

هاي برتر نهايي را كاهش داده و اين خود تاثيري مستقيم بر خورده و امكان بروز ريسك عدم دستيابي به جواب
پايين باشد (براساس رابطه بخش  γداشت. بديهي است هرگاه، مقدار پيدايش معيارهاي ارزيابي بهتر خواهد 

 6و  5شود اما زمان حل مطابق نمودارهاي )، سيستم ديرتر سرد و نقاط بيشتري از فضاي جواب جستجو مي5.2
كند. دراين ها و سرعت پاسخگويي ايجاد ميتبادلي بين كيفيت جواب γيابد. بنابراين تعيين مقدار افزايش مي

  اند.عنوان پارامترهاي ثابت درنظر گرفته شدهبه=29TR0R=،01/0 β=، 60 LRnR قسمت 
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 كاهش ضريب كاهش دما و بررسي تاثير آن بر جواب. 5نمودار كاهش ضريب كاهش دما و بررسي تاثير آن بر زمان اجراي مدل. 6نمودار

 
 (β)ضريب دماي نهايي  4-6

گردد شود و جواب بهتري حاصل ميتري متوقف ميدر دماي پايين هرچه اين عدد كوچكتر باشد، الگوريتم
عنوان پارامترهاي ثابت به TR0R=29، γ=0.05، LRnR=60دراين قسمت  ).مالحظه نماييدرا  8و7(نمودارهاي 

  اند.درنظر گرفته شده
 

 

 
 ضريب دماي نهايي و بررسي تاثير آن بر جوابكاهش . 7نمودار كاهش ضريب دماي نهايي و بررسي تاثير آن بر زمان اجراي مدل. 8نمودار

 

شده است. ، باعث بهبود ميانگين جوابLRnRها افزايش طور كه از نمودارها مشخص است، در تمام حالت همان
باشد، ، نيز به جز يك مورد با اختالف اندك كه به دليل ماهيت احتمالي روش ميγكاهش ضريب كاهش دما، 
، نيز هرچه كوچكتر باشد الگوريتم در βافزايش داده است. براي ضريب دماي نهايي، دربقيه موارد تابع هدف را 

برابر با  SAدست آمده از روش شود. بهترين جواب بهتري متوقف و جواب بهتري حاصل ميدماي پايين
 9190/0با ماكزيمم اعتبار  =29TR0R=،180 LRnR=، 01/0 β=، 05/0 γاست كه مربوط به پارامترهاي  9995/77
 است. 
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 گيري  نتيجه  7
ي هانااي و جريبندي با متغيرهاي فازي مخارج سرمايهي بودجهمساله، ر اعتباردر اين مقاله، براساس مقدا

محاسبه مقدار تابع هدف و مقدار  يبرا يفاز سازيهيشب كيابتدا تكن. نقدينگي خالص مورد مطالعه قرار گرفت
حاصل  جيحل و با نتا نگيليآن سازيهيه قرار گرفت. سپس مدل با استفاده از شبمورد استفاد يفاز يرهاياعتبار متغ

ادعا كرد كه  توانيگرچه نما .ديگرد سهيو روش شاخه و حد مقا كيژنت تميبراساس الگور يفاز سازيهياز شب
تعداد تكرارها كه  شوديبات مثا يدر صورت آن ها ييمطلق هستند، و همگرا نهيبه افتنيقادر به  يكاوش هايروش

 افتني يبلكه قصد اصل ست،يمطلق مدنظر ن نهيبه افتني شهيهم مسايلاز  ياريكند، لكن در بس ليم تنهاييبه ب
مطالعه  نيكه در ا يكاوش هايروش نيمعقول است. از ب يمحاسبات هاينهيبا صرف زمان و هز تخشيارض يپاسخ
 ييكارا GAهدف برآمد، و روش  نياز عهده ا يوببه خ GAروش  كوچكبا ابعاد  مسالهشد، در حل  ارايه

 بي، ضرSA تميدر الگور رگذاريتاث يپارامترها ني. در بدهدينشان م يينها جهيازنظر زمان اجرا و نت يمناسبتر
 تميگردد، الگور اريكوچك اخت يبه حد كاف كهيبرخوردار است و در صورت يشتريب تياز اهم ،β ،يينها يدما

و  تميالگور يبه سادگ توانيم SAروش  هايتيبرسد. از مز يقابل قبول جهيمناسب به نت اريبسدر زمان  توانديم
و  ييدر سرعت همگرا زين مساله طيمناسب و سازگار با شرا هياشاره كرد. انتخاب جواب اول نآ ييسرعت همگرا

روش  ني) در اارياف معمختلف (انحر ها در اجراهايجواب يپراكندگ ن،يموثر است. همچن ييبهبود جواب نها
دهد اما سازي فازي تنها يك محاسبه تخميني را نتيجه مياگرچه شبيهو در پايان،  كمتر است. GAنسبت به روش 

هاي سنتي به راحتي قابل محاسبه نيستند روش مناسبي با استفاده از روشاعتبار  براي زماني كه مقادير تابع هدف و
 شود. محسوب مي
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