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چکیده
ايننم مقالننه بننه م ننانيننابی بانکهننا تحننت شننرايا ریننابتی بننا س ن مت اننذاب ت مت ننا ت
پرداختننه اسننتا مسنناله م ننانيننابی بانکهننا بننه فاوتمرهننای زيننادی ن نناز داشننته اننز
مسنناي  NP-HARDطبقننهبننندی مننیشننمدا اسننت اده از ر شهننای فراابت نناری بننرای
ح مساي  NP-HARDعل نرمم تقريبنی بنمدن ،مناسن تنريم راه حن بنه نمنر منی-
رسدا در اينم تحق نا از ر شهنای به ننهسنازی ننت نک ،شنب هسنازی تبريند ال نمريتم
به نننهسننازی فاختننههننا در حن مسنناله م ننانيننابی ریننابتی بانکهننا اسننت اده شننده اسننتا
ر شها بنه طنمری امناده شندند ونه یابل نت پ ندا نمنمدن م نان باننک اديند بنا انمد
بانکهننای ری ن را دارننند م ننان بانننک ادينند از بانکهننای هننم نننمد خننمدش تننا حنند
مم م د رتر بايد باشند ههندب بازارينابیها همننن م در مجمنمد ون م نتريان اينم ننمد
بانننک نبايسننتی از يننک حنندی ومتننر شننده م ننزان اننذ م ننتری شننهبه ادينند
التاسن ب بانننک از يننک تهنندادی ومتننر ن ننمد همحنند ديتهنناها بننديم منمننمر یسننمتی از
شهر تبريز اهت پ ادهسنازی انتانا شندا در نهاينت بنه منمنمر ارزينابی و نت دینت
ال ننمريتمهننا از تسننت ت رارپننذيری مقايسننه اعننداد هم رايننی بننرای نتننايص حا نن از
اارای هنر ال نمريتم ر ی دادههنا اسنت اده شندا نتنايص حا ن از اينم ازمنمنهنا عمل نرد
دی قتننر همننن م سننرعت هم رايننی ب ننتر ،ال ننمريتم فاختننههننا نسننبت بننه ر شهننای
به نهسنازی ننت نک شنب هسنازی تبريند در به ننهسنازی م نانينابی رینابتی بانکهنا را
ن ان میدهدا

 -1مقدمه

ممضمعات ممرد عالیه دان مندان تحق ا در عمل ات علمم

مساله م انيابی ح ح بانکها ي ی از مسائ بس ار مهم

مديريت بمده م الهات زيادی در ايم زم نه انجام شده

در تصم مگ ری مديران ارشد بانکها محسم میشمدا چرا

استا در مساي

م انيابی راهح های مم م مساله با

وه م انيابی ح ح بانکها ،باعث اذ م تری ب تر

افزايش تهداد نقاط تقاضا مراوز ارائه تسه الت ،3به سرعت

افزايش بهره ری میشمدا از ايم ر ايم مساله ي ی از

افزايش يافته ،بررسی تمامی حالتهای مم م برای رس دن

*ا پست ال تر ن ک نميسنده مسئملranjbar57@yahoo.com :

ده فنی ،دان اه تهران

1ا استاديار گر ه مهندسی نق هبرداری ،پرديب دان
2ا استاديار گر ه عمران ،دان ده فنی ،دان اه تبريز
3ا دان جمی دوتری عمران ،نق ه برداری گرايش س ستم اطالعات م انی
پرديب دان ده فنی دان اه تهران ،عضم ه ات علمی دان اه تبريز
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به بهتريم م ان ايجاد بانکها ام ان پذير نباشدا ايم مساله

نمايدا ايم ر ش مستلزم هزينه است ،لذا بهتر انست وه

م انيابی از نمد مسائ  NP-HARD4میباشند][1-2ا از

م ان ح ح مروز پ ش از تاس ب ،حتی االم ان ح ح

ر شهای ی هی 5نمیتمان در ح مسائ م انيابی ریابتی

زمان المگ ری شمدا

بايد از

همنن م امر زه م تريان اهت انجام وارهای مالی خمد

ايم مسائ تمسهه

ن از دارند تا به بانکها مرااهه نمايند بانکها در دد ايم

تسه الت به علت زمانبر بمدن ،است اده نممد
ر شهای فراابت اری برای ح مناس

هستند وه اهت ال م تريان ب تر خدمات ب تری را

داده شمد.

س ستم اطالعات م انی (GIS) 6یابل ت امعا ری ،ذخ ره،
تجزيه تحل

انتاا

شمد تا از اتالب سرمايه

نمايش اطالعات م انی را در اخت ار دارد

ارائه نمايند تا از بانکهای ری

ممامد در من قه پ ی

ب رندا تحق قات ن ان میدهد وه هر چه تهداد بانکها
خدمات ب تری هاعم از خدماتی ،مالی ،انسانی

][3ا لذا ممفق ت بانکها در بازار ریابتی امر زی بست ی به

زياد

ر ي رد مديريت دادههای م انی داردا از ايم ر  ،برنامهريزی

ف زي یه ارائه نمايند] ،[7میتمانند در اذ م تری ممفا

با مدلسازی م انی

باشندا بنابرايم واهش زمان رس دن م تريان به بانکها

در  GISمزايای ملممسی را برای بانکها در پی خماهد

داشتم س ح اذاب ت باال امری ح اتی در اهت اذ

برای بهبمد عمل رد بانکها در ترو

داشتا پ رفتهای اخ ر در امعا ری ،ذخ ره ،تحل

م تری میباشدا لذا تمسهه يک ر ش مناس برای به نه-

ارائه نمايش دادههای م انی ااازه میدهند تا به طمر د ره-

سازی م انيابی بانکها در اهت اذ م تری ،میتماند

ای دادههای م انی برای تسه الت ممامد را امعا ری

ومک زيادی به ایتصاد بانکها به همراه داشته باشدا

ون م لذا با است اده از چن م دادههای دی ا اامع می-

در ايم تحق ا ،ابتدا م الهات انجام شده در زم نه ح

تمان مدلهای واربردی تمسهه داد ][4ا

مسائ م انيابی در باش د م مقاله بررسی خماهد شدا در

مدلهای ممیه تی-ریابتی 7براساس راب ه هاب هHuffه در

باش سمم ازئ ات مساله ممرد م الهه ر ش پ نهادی

تحق ا در عمل ات (OR) 8به طمر فرا ان ممرد م الهه یرار

ممرد بحث یرار خماهند گرفتا نحمه طراحی پ ادهسازی

گرفتهاندا مدلهای ریابتی  ORرايص ،فقا مساله س ح

مساله بر پايه سه ر ش فراابت اری:ال مريتم ننت ک9هGAه،

اذاب ت فا له تا م تريان را در نمر میگ رندا اما انبه-

10

ال مريتم شب هسازی تبريد هSAه ال مريتم به نهسازی
11

های م انی نم ر پراوندگی م تريان تهداد م تريان در

فاختهها هCOAه برای به نهسازی م انيابی بانکها

م ره را در نمر

اهت اذ م تری ب تر با است اده از یابل تهای علمم

هر نق ه من قه ،م ان بانکهای ری

نمیگ رندا همنن م یابل ت حذب م انهای نم ر خ ابانها

س ستم اطالعات م انی در باش چهارم ت ريح میشمدا

پلها م ره را در تحل  ،ندارندا لذا از ر شهای  GISاهت

پ ادهسازی سه ال مريتم بر ر ی دادههای یسمتی از من قه

بدست می ايند،

 3شهرداری تبريز در باش پنجم ارائه شده استا سپب در

بهبمد نتايجی وه از مدلهای اذ

است اده میشمد][5ا همنن م اعمال ی مد به مساله م ان-

باش ش م نتايص حا له از سه ال مريتم ممرد ارزيابی

يابی بانکها به اسانی تمسا ابزارهای  GISیاب اعمال

مقايسه یرار گرفته استا همنن م به منممر ارزيابی دیت

هستند ][6ا

ال مريتمها از ر ش ت رارپذيری است اده شده نتايص انها

تاث ر انتاا

ح ح م ان به نه مراوز تنها ممیهی خمدش

را ن ان میدهد وه يک مروز ايجاد شده شر د به وار

برای وارهای اينده ارائه شده استا

4

8

5

9

Non Polynomial Hard Problems
Deterministic
Geospatial Information System
7
Location-Competitive
6
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در باش ه تم ارائه شده

در باش ه تم پ نهاداتی

Operational Research
Genetic Algorithm
10
Simulated Annealing
11
Cuckoo Optimization Algorithm
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 -2مروری بر كارهای گذشته

میخماهد يک مروز خدمت رسانی با تماه به امد ریابت

م انيابی ریابتی مراوز تا حدی شب ه به ر شهای -pمروز

ب م شروتهای ماتلف تاس ب نمايد ،یدر مسلم ان است

-pم انه میباشند ][8ا اما در ايم ر شها هدب م ن مم

وه مروز اديد بايد به م تريان خمد نزدي تر دارای س ح

ریابت ب م مراوز

خمد در ان من قه

وردن هزينه برای م تريان میباشد

اذاب ت بااليی نسبت به مراوز ری

م تری ديده ن ده است ][9ا

باشد][5ا پالستريا مدلهای ریابتی را به د یسمت ولی

مدلهای م انيابی-تاص ص 12هم نمیتمانند انبه ریابت

ی هی احتمالی تقس م میوندا در مدل ی هی م تری

ب م بانکها را وه ي ی از ا لهای مهم در ته م ممیه ت

اذ مروزی می شمد وه ب تريم اذاب ت را داشته باشد

ماتلف در اهت اذ

14

در ايم ر ش از فا له ر نی اهت اختصاص م تری

بانکها میباشد ،را در نمر ب رند ][10ا
هدب در ته م م انيابی ریابتی ،انتاا

به مروز است اده می شمدا اما در ر ش مدلهای ریابتی

م ان به نه

و ت خدماتی است وه به م تريان ارائه میشمد ،به

احتمالی ،م تری به مرت احتمالی به مروز مرااهه می-

ب تريم سهم بازار می

وندا لذا مم م است فر ش اهی با و ت خ لی باال در

طمري ه شروتها به دنبال وس

باشند همنن م تاث ر ايجاد مراوز اديد به مراوز یبلی
شروت ومتر باشد][11-12ا پ

نه م انيابیهای انجام

فا له خ لی د ر یرار گرفته باشد بتماند م تری اذ
وند][18ا

شده در تئمری عم حد دا به ه تاد سال یب برمیگرددا

از وارهای انجام شده به ر ش تصم مگ ری چند مه اره

م انيابی ریابتی برای ا ل م بار تمسا هاتل نگ در

از ر ش

م

میتمان به مدل  ،DEAازاده هم ارانش ][19

سال  1929م رت شد ان زمان اي ان م انيابی را بر

تصم مگ ری چند مه اره فازی میتمان به وار چم تبری

ر ی يک خ ابان ن ان دادند][13ا در ا ل م مدل ااذبه ب ار

در اهت ح مساي م انيابی اشاره ورد ][20-21ا از

برده شده ،رفتار انسانها براساس یانمن ن متم فرض شده

ر شهای ترو بی تصم مگ ری چندمه اره می تمان به وار

در مدل وردن رفتار م تری نسبت به مرااهه به بانک

تحق ا انمت هم ارانش اشاره نممد وه اي ان از تصم م-

است اده شده استا اساس مدلهای ااذبه بر ايم است وه

گ ری چند م اصه به ر ش  Topsisفازی برای ته م

تاث ر عمام ماتلف با ع ب فا له ب م انها راب ه دارد

رتبهبندی مناطا برای مراوز خريد است اده نممدندا اما

][14-15ا مدل هاب اهت بهبمد مدل ريلی هReillyه

م

التی وه در ايم مقاله به چ م می خمرد ن از به

مهرفی شدا در ايم مدل عال ه بر در نمر گرفتم فا له

اطالعات وارشناسی برای زندهی مه ارها

م تری نسبت به بانک ،پارامترهای ااذبه بانک ن ز در نمر

ناتمانی در ارائه اما مستق برای م ان به نه مراوز خريد

گرفته شده استا اساس ايم مدل به ايم مرت میباشد

را میتمان ذور نممد ][22ا

همنن م

هم اران برای به نهسازی تمزيع مراوز خريد از

وه در شرايا ي سان اذاب ت 13د شهبه ،م تری شهبه

يم

نزدي تر را انتاا خماهد ورد همنن م در شرايا س ح

ال مريتم ننت ک در حالت تک هدفه برای دست ابی ومتريم

دسترسی ي سان به شهبهها ،شهبهای را انتاا خماهد ورد

م زان س ر برای م تريان براساس مه ارهای شب ه حم

وه اذاب ت ب تری داشته باشد][16ا سمارز  -گا

نق

هم اران ن ز ن ان دادند وه تابع اذ ارتباط مستق م با

ندادن شرايا ریابتی ب م مراوز خريد پراوندگی امه ت،

با ع ب فا له ب م

عمال تمزيع مراوز خريد در يک ناح ه متمروز شد ][23ا در

م تری مروز خدمترسانی دارد ][17ا لذا اگر شروتی

وار تحق قاتی از درنزر هم ار اي ان ،م انيابی تسه الت

و ت خدمترسانی مراوز متناس

Location-Allocation
Attractiveness

مجله مدل سازی در مهندسی

12

تراف ک ان است اده نممدا با تماه به مد نمر یرار

Voronoi

14

13
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با سه ر ش به نهسازی هال مريتم نز لی ،ال مريتم استجم

ب تر در مح ا  ،GISاز ال مريتم ننت ک استجم ممنمد

ممنمد ال مريتم شب هسازی تبريده انجام دادهاند ][24ا

مس ريابی

ابمل ان

هم اران د ال مريتم نز لی

است اده وردندا در ايم تحق ا برای ح م

حريصانه را برای

از نرمافزار  ArcGIS 9.3است اده شده وه ايم نرمافزار برای

به نهسازی ممیه ت مراوز اديدی وه با در نمر گرفتم

ح م

 VRPاز ال مريتم فراابت اری استجم ممنمد

م تريان ریبای ممامد در من قه انجام دادهاند به ايم

است اده مینمايدا وه برای اين ار ابتدا ماتريب هزينه

نت جه رس دهاند وه ال مريتم نز لی برای مساي پ ن ده از

ومتاهتريم فا له هومتريم زمانه مبدا-مقصد را ته م

لحاظ دیت

زمان مناس

میباشد ][25ا

ارس

نممده سپب از ال مريتم استجمی ممنمد است اده می-

هم ارانش چند ر ش ابت اری م ری هی را براساس

نمايدا در ايم مرحله راه حلهای خم تمل د شده در ومتريم

ال مريتم ننت ک ر ش شب هسازی تبريد برای ح انماد

زمان به عنمان ر دی ال مريتم ننت ک برای ح م

مسائ چند مروزی ظرف تدار بر ) (CMSWPپ نهاد

م انيابی است اده میشمد][31ا

وردهاند] [26ا برسنف با هدب ماوزيمم وردن اذ

متاس انه در زم نه تمسهه مدلهای مناس

م تری ب تر هسمد ب تره به د شروت ریابت وننده از

ریابتی تسه الت در مساله م انيابی بانکها وارهای ومی

ال مريتم شاخه حد است اده نممد ][27ا

انجام شده استا م الهات یبلی فقا د مروز را با تهداد

در مساي

برای م انيابی

م انيابی ،عممما از  GISبرای امعا ری

محد دی از نقاط وانديدا در نمر گرفتهاند در مرت ه در

تحل های م انی

ر ش پ نهادی ايم مقاله چهار نمد مروز با س ح اذاب ت

اطالعات م انی ،محاسبه فما

است اده میگرددا در ر ش ارائه شده تمسا واراگان ب
م م ب راه وار مبتنی بر نممدار ر نمی

مت ا ت به همراه امه ت مرااههوننده به بانکها در

ال مريتم

من قهای از شهرداری والن شهر تبريز به مرت پ مسته،

استجمی ممنمعه اهت م انيابی شهبههای بانک میباشد

به همراه هدب ی مد ماتلف در نمر گرفته شده مساله

][28ا از ر شهای ترو بی  GISبه همراه ر شهای

پ نهادی با سه ر ش به نهسازی ننت ک ،شب هسازی

تصم مگ ری چندمه اره در مساي م انيابی میتمان به

تبريد ال مريتم به نهسازی فاختهها پ ادهسازی نتايص

وار ز وا هم ارانش ] [29از ر شهای ترو بی  GISبه

انها با هم مقايسه شده استا ر ش پ نهادی ايم تحق ا

همراه ر شهای تصم مگ ری چندمه اره در مساي م ان-

در ش

 1نمايش داده شده استا در اهت انجام ايم

يابی ریابتی می تمان به تحق قی وه تمسا سمارز -گا

تحق ا ابتدا تمسا تحل

سلسله مراتبی ،س ح اذاب ت

هم اران انجام شده ،اشاره نممدا اي ان ابتدا س ح اذاب ت

بانکها زندهی شده

سپب با است اده از مدل ااذبه

مراوز فر ش را براساس مدل هاب بدست ا رده سپب

هاب ،م زان احتمالی مرااهه م تريان به بانکها محاسبه

اهت ته م مراوز با است اده از  GISر ش  AHPبا در

سپب ایدام به نمشتم تابع هزينه مینماي ما تابع هزينه

نمر گرفتم فا له از اادهها ،ش

زم م ،واربری اراضی

شام

يک هدب

د ی د ذور شده در یسمت مدل

فا له از مراوز امه تی ایدام به ته م م ان به نه

پ نهادی میباشدا برای انجام به نهسازی تابع هدب

فر ش اههای خمد نممدهاند][5ا همنن م در ترو

بدست ا ردن م ان به نه بانکها تحت شرايا ریابتی از

ر شهای  MODM MADMمیتمان به وار بدری اشاره

سه ر ش به نهسازی ننت ک ،شب هسازی تبريد فاختهها

نممد وه در ان از ر ش به نهسازی ارمانی به همراه AHP

است اده شده

در نهايت به مقايسه عمل رد سه ر ش

در اهت ح مساي م انيابی است اده نممدهاند ][30ا

به نهسازی پرداخته

بمزوايا هم اران در تحق قی برای ح م

مس ريابی-

در نهايت به ارزيابی ال مريتمها

پرداخته پ نهاداتی برای وارهای اينده ارائه شده استا

م انيابی تسه الت تحت شرايا ریابتی با هدب وس سمد

مجله مدل سازی در مهندسی
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انتاا بان ها:
ملی ،ملت ،سپه مهر

عمام مقايسه زندهی بان ها:
عمام خدماتی ،مالی ،انسانی ف زي ی
محاسبه س ح اذاب ت بان ها
براساس ر ش تحل سلسله مراتبی
ايجاد پاي اه داده م انی
من قهای از والن شهر تبريز
به همراه اليههای امه تی
اليه بان های ممرد نمر تحق ا
به نهسازی با ر شهای:




مستندسازی ارائه نتايص

اعتبارسنجی مقايسه ر شها

ش

ال مريتم فاختهها

پ ادهسازی

تمسا م تری ،س ح خدماتی وه بانکها ارائه میدهند ،به

مساله م رت شده در ايم تحق ا ،م انيابی ریابتی بانکها
با س ح اذاب ت مت ا ت اهت اذ م تری ب تر می-
باشدا به عبارت دي ر میخماه م شهبهای از بانک تاس ب
نماي م وه فا له ب تری تا شهبه ممامد بانک داشته باشد
همزمان بتماند م تری ب تری هباصمص از بازار ریباه
اذ وندا در و از مجممد م تريان دي ر شه بانک ن ز
نبايد ب ش از يک حد ته م شده واسته شمدا متقاض ان
خدمات بانکها ،م تريان هستند وه در س ح من قهی
ممرد م الهه پراونده بمده تراوم انها ن ز متغ ر میباشدا
مساله م رت شده فرض ات ان در ايم تحق ا به مرت
گزارههای زير یاب ب ان هستندا
الف 4 -نمد بانک هملی-ملت-سپه-مهره در س ح من قه
انتاا شدهاندا
-هر بانک س ح خدمات مت ا تی هخدماتی-مالی-

مجله مدل سازی در مهندسی

ال مريتم شب هسازی تبريد

 -1فلمچارت تحق ا

 -3طرح مساله (مدل پیشنهادی)

انسانی-ف زي یه را ارائه میدهند][7ا در انتاا

ال مريتم ننت ک

بانکها

همراه فا له م تريان تا بانکها تاث رگذار هستندا
پ-تراوم امه ت در هر پ س در طمل م الهه ثابت بمده
ايم تراوم امه ت هباالی سن م 15ه از امه ت بلموهای
ساختمانی استاراج شدهاندا ايم تراوم امه تی ،تراوم
افرادی فرض شده وه ن از به مرااهه به بانکها را دارند تا
وارهای مالی خمد را در نزدي تريم بانک با س ح اذاب ت
باال انجام دهندا
ت -در ايم پژ هش بانکها با ظرف ت نامحد د در نمر
گرفته شدهاندا
ث-شهبه بانک اديد التاس ب بايد حداوثر فا له را با
شه بان ی هم نمد خمد داشته باشد تا بتماند:
را به خمد اذ وندا

-م تريان بانکهای ری

 -همنن م در و از م تريان شه

دي ر همان بانک از

يک حداستانه ومتر ن مدا
چ-هر م تری برای ن ازهای اساسی خمد تنها به يک بانک
مرااهه مینمايدا
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با تماه به م ال اشاره شده ،مدل رياضی تابع هدب به نه-
سازی را میتمان به ش

ولی زير نمشت:

داردا ايم فرايند گزينههای ماتلف را در تصم مگ ری
دخالت داده ام ان تحل

هدب مساله :بانک اديد التاس ب ب تريم فا له با

حساس ت ر ی مه ارها زير

مه ارها را داردا عال ه بر ايم بر مبنای مقايسه ز ای بنا
مینمايدا

محاسبات را تسه

بانکهای هم نمد داشته باشدا

نهاده شده ،وه یضا ت

ی د :1ومتر ن دن اذ احتمالی م تری به بانک اديد

همنن م م زان سازگاری ناسازگاری تصم م را ن ان می-

التاس ب از يک حد م اص هاهت تما ه ایتصادی ايجاد

دهد وه از مزايای ممتاز ايم ت ن ک در تصم مگ ری چند

بانک اديده

مه اره میباشدا بهال ه از يک مبنای تئمريک یمی برخمردار

ی د :2ومتر ن دن م تريان شه دي ر هم م بانک از يک

بمده براساس ا مل بديهی بنا شده استا در تصم مگ ری
17

حدی پب از ايجاد شهبه اديد بانک هاهت تما ه

چندمه اره ،بر پايه چنديم شاخص ،گزينهها

ایتصادی ايجاد بانک اديده

بندی 18میون م ][33ا در ماتريب مقايسات ز ای ،س ر
max  d j ,new ,

 all j

ه1ه

را رتبه

iام با ستمنjام مقايسه میشمد ][32ا بنابرايم همه عنا ر

j

 Cnew

ه2ه

p

i , new

i

  pij  %CP

ه3ه

j

i

ی ر ا لی ايم ماتريب عدد يک میباشدا همنن م هر
مقدار زير ی ر ا لی ،مه مس مقدار باالی ی ر استا
-

مقايسات ز ای در ايم فرايند تصم مگ ری اهت ش

وه در ان:

دهی ماتريب دادههای و ی به مقادير عددی ب ار میر دا

 : d j , newفا له شهبه اديد التاس ب هnewه تا دي ر شه

هطبا اد ل شماره 1ه

ممامد هم م بانک هشهبه  jاُمها

اد ل  -1مقادير ترا حات برای مقايسات ز ای ساعتی ][32

 : pi ,newتهداد م تريان ممامد در پ س iاُم وه به شهبه

ارزشهای
ب ناب م

برتری
فمق
الهاده
زياد

برتری
بس ار
زياد

8642

9

7

اديد التاس ب ) (newمرااهه مینمايندا
 : Cnewحدای ظرف ت خدمترسانی بانک اديد التاس ب
)(newوه بايد تأم م شمدا
 : %CPو تغ رات م تريان بانکهای هم نمد در اثر ايجاد
بانک اديد نبايد از ايم حد استانه ومتر شمدا

برتری
زياد

5

برتری
متمسا

3

اهم ت
ي سان

1

تهريف
ترا حات

مقدار
عددی

مراح ا لی ايم ر ش شام تمسهه ماتريب مقايسه در هر
س ح سلسله مرات  ،مقايسه زنها برای هر از سلسله

 -4روش تحقیق

مرات

 -1-4تحلیل سلسله مراتبی

مبنای اازا مساله ،ترا حات مقايسات خال ه میشمند

ر ش تحل

سلسله مراتبی 15هAHPه تمسا ساعتی

پ نهاد شده][32

ي ی از پرواربردتريم ر شهای

تصم مگ ری چند شاخصه 16استا چرا وه ام ان فرممله
وردن مساله را به مرت سلسله مراتبی دارد تا ا لميتها ،بر
پايه اهداب ،دانش تجربه تنم م شمندا همنن م ام ان در
نمر گرفتم مه ارهای ماتلف ومی

و ی را در مساله
15

Analytical Hierarchical Process
)Multi Attribute Decision Making (MADM

16

مجله مدل سازی در مهندسی

برا رد نرخ سازگاری تصم مگ ری میباشندا بر

به نحمی وه به هر از يک اهم ت نسبی تهلا میگ ردا
ر ش مقدار يژه ر شی متدا ل در رس دن به زن پارامترها
از يک ماتريب مقايسه ز ای میباشد وه در ان مقادير
يژه يک ماتريب مقايسه ز ای از راب ه شماره  4بدست
میايد ][32ا
ه4ه

A  I  0

Alternative
Ranking

17
18

سال پانزدهم ،شماره  ،48بهار 1396

237

ح مپمر ،طلهتاهری رنجبر

در ايم راب ه  Aيک ماتريب مقايسه λ ،مقادير يژه ماتريب

ال مريتم ننت ک تمسا هالند ارائه شده

 I Aماتريب همانی میباشدا زنهای نهايی از یرار دادن

دار يم همدلسازی ت ام در طب هت وه هم ه در پی

نه در راب ه شماره  5یاب محاسبه خماهد

رس دن به بهتريم شراياانده پ ر ی میوند ][36ا به طمر

مقدار يژه ب
بمدا

از ا

بقای

ولی ال مريتمهای ننت ک با تماه به شرايا مساله میتماند

AW  maxW  ( A  max I )W  0

به ش مههای مت ا تی طراحی پ ادهسازی گرددا لذا مر ری

به منممر اندازهگ ری نرخ سازگاری در ابتدا شاهد

اامالی بر م اه م ال مريتم ننت ک پرداخته نحمه تنم م

سازگاری CI 19از راب ه شماره  6محاسبه میگرددا

ايم عنا ر در زير ارائه میشمند] [37ا

ه6ه
ه5ه

max  n

ه 6ه

n 1

CI 

max

در ايم راب ه  nتهداد مه ارها يا ابهاد ماتريب A

بزرگتريم مقدار يژه ماتريب  Aمیباشدا سپب نرخ
سازگاری CR 20از راب ه  7ته م میگرددا
CI
RI

ه 7ه

CR 

جمعیت اولیه :همانند ساير ال مريتمهای ت املی،
مجممعهای از امابهای مساله هستند وه میتماند به مرت
تصادفی يا اگر اما ا ل ه با دیت مناس برای ح مساله
ممامد باشد ،ارد ال مريتم شمندا میتمان از ان به عنمان
مقادير ا ل ه در تمل د امه ت ا ل ه است اده ورد ،وه ايم
مساله به نمبه خمد میتماند در بهبمد امابهای خر ای

اگر  CRومچ تر از  0.10باشد در اينصمرت ،در مقايسات

ومک وند همنن م زمان ح مساله را واهش دهدا تهداد

ز ای سازگاری امد دارد میتمان وار را ادامه دادا اگر

امه ت ا ل ه بست ی به پ ن دگی مساله ن ز داردا

نه ،تصم مگ رنده بايد در مقايسات ز ای بازن ری

ژن :هر ودام از پ س ها به عنمان نن در نمر گرفته می-

وند][34ا مقدار  RIرا ن ز ساتی

ارگاس در سال 1991

شمندا

برای ماتريبهايی در ابهاد ماتلف اماده وردهاندا ايم اعداد

كروموزم :به مجممعهای از ننها گميند وه م اصوننده

در اد ل شماره  2ا رده شده است ][35ا

يک مجممعه اما مساله هستندا
تابع هزینه :در ایع همان مه ار به نهسازی است وه

اد ل  -2شاخص ناسازگاری تصادفی][35
RI
1.51
1.48
1.56
1.57
1.59

n
11
12
13
14
15

RI
1.24
1.32
1.41
1.45
1.49

RI
0.00
0.00
0.58
0.90
1.12

n
6
7
8
9
10

n
1
2
3
4
5

ا لیتريم یسمت برای ن

به اما

م لم  ،تهريف

ح ح تابع هزينه استا عم هدايت ال مريتم بر عهده ايم
تابع است وه ور ممزمها را به سمت يافتم بهتريم اما
هدايت میوندا

 -2-4مدل جاذبه

روش كدگذاری :همه ننهای يک ور ممز م را به مرت

احتمال اين ه م تری  iمروز  jرا برای مرااهه انتاا وند

د د يی ،يا بصمرت اعداد ح ح

از راب ه شماره  8بدست میايد] [16ا

تهريف مقادير نن ودگذاری وردا در ايم مساله همه ننهای

aj

ه 8ه

dij2

pij 

وه در ان : a j :و ت سر يبدهی يا م زان ااذبه مروز
j

 : d ijفا له م تری  iتا مروز  jمیباشدا

يک ور ممز م را می تمان به مرت ماتصات نقاطی وه
برای ايجاد بانکها مناس هستند ،در نمر گرفتا
تولید مثل :يک سری ور ممز م از م ان امه ت به عنمان
الد انتاا شده وه در نهايت با عم ادمام منجر به تمل د
فرزندان میشمندا براساس نمريه ت ام

 -3-4بهینهسازی ژنتیک
Consistency Index

مجله مدل سازی در مهندسی

يا متناس

با دامنه

19

بايد بهتريم

Consistency Ratio

20
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فرزندان انتاا

شمند تا نس اديد بهتری تمل د شمدا
ور ممز مها در ننت ک

ر شهای ماتل ی برای انتاا

امد دارند ،وه ر شهای تصادفی ،بای مانده ،چرخ ر لت
تمرنمنت را میتمان برای ان نام بردا
عملگر تقاطع :به ي ی از ر شهای تکنق های
چندنق های اوت افی یاب انجام است وه نقش اساسی در
هم رايی ال مريتم داردا
عملگر جهش :به تغ ر تصادفی نن در هر ور ممز م وه
ساختار د د يی دارد ،هشام تبدي عدد

ر به يک

باله به اهش گ ته میشمدا عمل ر اهش تغ راتی در
ور ممزمها ايجاد ورده امل

ر ند استجم را به د ر از

نق ه به نه محلی سمق میدهدا
عملگر انتخاب :از ب م ور ممزمهای ممامد در امه ت،
تهدادی ور ممز م را برای تمل د مث انتاا
عمل رهای انتاا
متناس

میتمان به انتاا

میوندا از

تصادفی ،انتاا

با شايست ی ب تر ،چرخ ر لت ،انتاا رتبهای

م ره اشاره نممدا

سپب در يک حلقه ت رار به امابهای همسايه

شر د

حروت میوندا اگر اما همسايه بهتر از اما فهلی باشد،
ال مريتم ان را به عنمان اما فهلی یرار میدهدا در م ر
اينصمرت ال مريتم ان اما را با احتمال

 F 


 T 

 eبه عنمان

اما فهلی میپذيردا وه در ان  Fاختالب ب م تابع هدب
فهلی اما همسايههاست  Tيک پارامتر ونترلی به نام
دماستا به ايم مرت وه در هر دما چنديم ت رار انجام
شده سپب دما به ارامی واهش میيابدا واهش دما شب ه
به واهش مقدار هدب در مساي وم نهسازی يا افزايش
مقدار هدب در مساي ب

نهسازی استا ايم ال مريتم

مثال ر ش استجم ممنمد دارای حافمه ن ست؛ بل ه تمام
اطالعاتی را وه در طمل اارای ال مريتم بدست میايد را در
مراح بهدی ال مريتم لحاظ نمیوندا
جواب اولیه :اما ا ل ه در ايم ال مريتم ن ان دهنده يک
نق ه از فضای شدنی مساله بمده وه تمسا واربر در ابتدا
اما

مهرفی میشمدا انتاا

ا ل ه مناس

سرعت

هم رايی به سمت اما به نه ولی را افزايش میدهدا برای

 -4-4بهینهسازی شبیهسازی تبرید

گريز از به نههای محلی ،بهتر است ال مريتم از چنديم

ايم ال مريتم به نهسازی مبتنی بر علم ف زيک بمده ابتدا

نق ه شر د ماتلف اارا شمدا

تمسا متر پمل ب هم اران م رت ] [38سپب تمسا

مکانیزم ایجاد جواب همسایگی :به طمر تصادفی يک

و روپاتريک

هم ارانش تمسهه داده شده است][39ا

متغ ر از بردار اما انتاا

در مرت يک بمدن تبدي

اساس ايم ر ش بر مبنای فرايند تبريد است وه شام یرار

به

دادن مادهای در دمای باال سپب وم وردن دما به مرت

همسايه یبلی ،تبدي شمدا

تدريجی میباشدا دما نبايد هبه يژه در مراح ا ل هه سريع

انتخاب دمای اولیه :تاث ری مستق م در رد يا یبمل

پاي م ب ايد؛ چرا وه در اينصمرت واستیهايی در ماده

اما ها دارد چرا وه در ابتدا ضه ت انرنی س ستم بس ار

ر

باله ب میشمد تا براساس ان به بردار اما

پديدار شده ماده به ضه ت وم نه هاستح ام مادهه نمی-

باال بمده

رسد][39ا

مس ر واهش دما در دست ابی به انرنی پايدار س ستم باشدا

در ايم ال مريتم هر نق ه  pدر فضای استجم م ابه يک

 Whiteپ نهاد ورده وه دمای ا ل ه مهادل با انحراب

وه بايد

استاندارد هزينههای س ستم از م ان م هزينهها در نمر

حالت از يک س ستم ف زي ی است

تابع

)F ( p

به نمبه خمد میتماند در اهت يافتم بهتريم

وم نه شمد ،م ابه با انرنی داخلی س ستم در ان حالت

گرفته شمد] [40ا

استا هدب انتقال س ستم از حالت ا ل ه دلاماه به حالتی

مکانیزیم كاهش دما :دمای س ستم دراه تصادفی بمدن

است وه س ستم ومتريم انرنی را داشته باشدا برای ح
مساله به نهسازی ايم ال مريتم ابتدا از يک اما

مجله مدل سازی در مهندسی

اله

حروت به سمی اما را ته م میوندا لذا م ان زيم واهش
دما در هر ت رار طبا راب ه شماره  9انجام میگ ردا

سال پانزدهم ،شماره  ،48بهار 1396

239

ح مپمر ،طلهتاهری رنجبر

Ti    Ti 1
ه9ه
وه در ان  ضري تبريد يا واهش دما میباشد مهممال

تا مقادير متغ رهای مساله ب رم يک ارايه ش

به مقداری ب م  0.5تا  0.99تنم م میشمدا الزم به ذور

 PSO GAايم ارايهها با نامهای ور ممز م ممیه ت

است وه نرخ واهش بزرگ دما ،باعث هم رايی ز د هن ام

ذرات م اص میشمندا لی در ال مريتم به نهسازی فاخته

در به نه محلی شده ،در حال ه نرخ واهش دمای ومچک،

به ايم ارايه مح س منت 21میگمي ما

زمان محاسباتی ال مريتم را افزايش میدهد.

حداكثر دامنه تخمگذاری :دي ر عادت هر فاخته حق قی

تعداد نقاط جستجو در هر دما :تهداد نقاط استجم در

ايم است وه انها در يک دامنه م اص تامهای خمد را

مساله در دمای ثابت اهت اطم نان از

میگذارندا در يک مساله به نهسازی به حد باالی متغ رهای

استجمی نزديک به تمام امابهای محتم در ال مريتم

Varhi

22

میباشدا بهتريم راه ح انتاا يک مقدار مبتنی بر اندازه

هحداوثر دامنه تام ذاریه خماهد بمد وه متناس است با

مساله میباشدا

تهداد و تامها ،تهداد تامهای فهلی فاخته همنن م

معیار پذیرش یک حركت :در ايم ال مريتم نه تنها امابی

حد باال پاي م متغ رهای مسالها بنابرايم  ELRبصمرت

فضای اما

وه باعث بهبمد تابع هدب میشمد انتاا

میشمد بل ه

اما های نامناس ن ز ب مر احتمالی انتاا میشمندا

محل سکونت :برای ح يک مساله به نهسازی الزم است
گ رندا در

حد پاي م  Varlowهر فاخته دارای ELRی

راب ه شماره  10تهريف میشمد ]:[42
ه10ه

Number of current cuckoo's eggs
)  (Varhi  Varlow
Total number of eggs

ELR   

 متغ ری است وه حداوثر مقدار  ELRرا با ان تنم م

 -5-4الگوریتم بهینهسازی فاخته
ال مريتم فاخته با الهام از زندگی يک پرنده بنام فاخته،

میون ما

پ نهاد شده ] [41تمسا راب من

مهاجرت فاختهها :یتی اماه فاختهها بالغ شدند زمان

تمسهه داده شده است ][42ا ال مريتم به نهسازی فاخته

تام ذاری نزديک شد ،فاختهها به زيست اههای بهتر وه در

تمسا يانگ د

همانند ساير ال مريتمهای ت املی با يک امه ت ا ل ه

انجا شانب زنده ماندن تامها ب تر است ،مهاارت می-

هفاختههاه وار خمد را شر د میوندا ايم امه ت از فاختهها

ونندا پب از ت

گر ههای فاخته هگر هبندی فاختهها

تهدادی تام دارند وه انها را در النه تهدادی پرنده م زبان

تمسا ر ش والسبندی  K-meansانجام میشمده در

خماهند گذاشتا تهدادی از ايم تامها وه شباهت ب تری

مناطا ماتلف زيست ،هفضای استجمی مسالهه گر ه

به تامهای پرنده م زبان دارند شانب ب تری برای رشد

دارای بهتريم ممیه ت به عنمان نق ه هدب برای ساير

تبدي

شدن به فاخته بالغ خماهند داشتا ساير تامها

فاختهها اهت مهاارت انتاا

میشمدا همنن م هن ام

تمسا پرنده م زبان شناسايی شده از ب م میر ندا م زان

مهاارت به سمت نق ه هدب فاختهها تمام مس ر را به

بمدن النههای ان من قه را

سمت مح هدب طی نمیونندا انها فقا یسمتی از مس ر

ن ان میدهندا هرچه تامهای ب تری در يک ناح ه یادر

را طی ورده در ان مس ر هم انحرافی دارندا نحمه حروت

تامهای رشد ورده ،مناس

به زيست باشند نجات يابند به همان اندازه سمد هتماي ه

در ش

 2بمضمت م اهده میشمدا

ب تری به ان من قه اختصاص میيابدا بنابرايم ممیه تی
وه در ان ب تريم تهداد تامها نجات يابند پارامتری
خماهد بمد وه  COAیصد به نهسازی انرا داردا

Habitat

مجله مدل سازی در مهندسی
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مرت ش

مراتبی به

شدا بهد از انجام

 4ت

محاسبات الزم س ح اذاب ت بانکها طبا اد ل شماره 3
بدست امدا
هدب در ايم پ ادهسازی تاس ب يک بانک ملت با تماه به
م ان شه بانک ملت ممامد بانکهای ری

در من قه

میباشدا ب مري ه فا له بانک اديد التاس ب ملت تا شه
ممامد بانک ملت ب
 -2مهاارت فاختهها به سمت زيست اه هدب][42

ش

 -5مکانی ابی بانکه ا در منقق های از ش هر
تبریز

نه شده تا ا ال تهداد م تری اذ

شده از  2125ن ر ومتر ن ده
م تريان تمام شه

همنن م ول ه تغ رات

فهال ممامد در ان من قه در اثر

تاس ب بانک اديد ملت از  30در د امه ت اذ شمنده
یبلی ،ومتر ن مدا نممنهای از خر ای پ ادهسازی انجام

برای پ ادهسازی ال مريتم طراحی شده تمسا سه ر ش

شده طبا ش

به نهسازی فراابت اری ،یسمت اعممی از شهرداری من قه

هملی-سپه-مهر ایتصاده با مثلث تمخالی

 3تبريز به مساحت  285/61ه تار به عنمان من قه نممنه

مثلث تمپر همثلث بهال ه ستارهه بانک اديد التاس ب ملت

ازماي ی انتاا

گرديدا امه ت و ايم باش 19387

شماره  5میباشد وه در ان بانکهای ری
بانک ملت با

با عالمت ستاره م اص شده استا

ن ر هباالی  15ساله با تراوم متمسا امه تی مهادل حد د
 68ن ر در هر ه تار میباشد

تهداد بانکهای در نمر

گرفته شده هملی  4شهبه – سپه  5شهبه – ملت  3شهبه
– مهر  1شهبهه در و من قه ممرد م الهه 13 ،بانک می-
باشدا اگر ابهاد پ س های ممرد استجم را  10در 10
مترمربع در نمر ب ريم ،ال مريتم ممرد است اده بايد از ب م
حد د  28561پ س من قه به استجم بپردازدا محد ده
م الهاتی

نحمه پراوندگی م انی بانکهای ممامد

- 3نحمه پراوندگی م انی بانکهای ممامد به همراه
پراوندگی امه ت در محد ده ممرد م الهه

ش

بلموهای ساختمانی به همراه پراوندگی امه ت در ش
 ،3ن ان داده شده استا الزم به تمض ح است وه ايم دادهها
در یال

 Geodatabaseدر نرم افزار  ArcGIS10ب ار

گرفته میشمندا

 -6پیادهس ازی و ارزی ابی نت ایج مک انی ابی
رقابتی بانکها
برای بدست ا ردن س ح اذاب ت چهار گزينه هبانک ملی،

ش

 - 4سلسله مراتبی اذ م تری به بانکها

ملت ،سپه مهره ،با تماه به مه ارهای و ی چمن عمام
خدماتی ،مالی ،انسانی

ف زي ی از ر ش تحل

سلسله

مراتبی است اده شده استا با تماه به هدب مساله سلسله
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سال پانزدهم ،شماره  ،48بهار 1396

241

ح مپمر ،طلهتاهری رنجبر
اد ل  - 3س ح اذاب ت بانکها

برای ارزيابی دیت ال مريتمها در مساله پ نهادی ايم

مهر

سپه

ملت

ملی

نام بانک

0/14

0/07

0/34

0/45

ارزش

تحق ا از ت رارپذيری هم رايی ال مريتمها است اده شده
از هم رايی ال مريتمها در اش ال 7 ، 6

استا نتايص حا

 8ارائه شده استا در اد ل شماره  4اما

هزينه در

ت رار  100ال مريتمها ارائه شده استا ايم اد ل ن ان
میدهد وه ال مريتم فاختهها در يافتم اما مساله بهتر
عم ورده نت جه ت رارها در ايم ال مريتم به هم نزديک
میباشند همنن م م زان هزينه بدست امده ن ز در ايم
ال مريتم نسبت به د ال مريتم دي ر بهتر استا
از دالي اين ه ال مريتم فاختهها بهتر از د ال مريتم ننت ک
ش

- 5نممنه ای از خر ای ال مريتم طراحی شده وه نحمه
پراوندگی بانکهای ممرد نمر در من قه م الهاتی

شب هسازی تبريد عم میوند ،میتمان وارورد چندگانه
عمل رهای ان مث

تامگذاری ،خمشهبندی

مهاارت

فاختهها را ذور نممد][42ا
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 در ت رارهای ماتلفCOA هم رايی ال مريتم- 6
-4

4.6

-4

Best Function Value: 0.00036018
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ت رار د م

ت رار ا ل

ت رار چهارم

ت رار سمم

ت رار پنجم

ش

- 8هم رايی ال مريتم  GAدر ت رارهای ماتلف

اد ل  - 4اما ال مريتم  GA SA ، COAدر ت رارهای ماتلف به همراه مقدار تابع هزينه
هتهداد ت رار ال مريتم در هر بار اارای ال مريتم100 :ت راره
SA

COA

GA

مقدار تابع
هدب 106

ماتصات بانک اديد
التاس ب بانک ملت

مقدار تابع
هدب 106

ماتصات بانک اديد
التاس ب بانک ملت

مقدار تابع
هدب 106

ماتصات بانک اديد
التاس ب بانک ملت

ت رار

290.08

)(30.68,144.42

321.68

)(41.15,135.07

288.22

)(28.61,143.88

1

360.18

)(86.67,136.05

293.89

)(21.03,133.09

288.81

)(28.61,143.51

2

293.11

)(30.33,142.33

302.31

)(25.58,132.12

288.21

)(28.25,143.58

3

380.42

)(109.38,128.42

367.68

)(64.66,127.45

288.10

)(28.24,143.54

4

369.72

)(121.01,132.51

306.69

)(34.99,138.30

288.38

)(28.25,143.48

5
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م زان هزينه بدست امده ن ز در ايم ال مريتم نسبت به د

 -7نتیجهگیری
م انيابی ح ح تسه الت مانند بانکها یب از تاس ب ان
امری ح اتی در اهت اذ

م تری میباشد تا از لحاظ

ایتصادی به رفه باشدا لذا تمسهه يک ر ش مناس برای
به نهسازی م انيابی بانکها میتماند در درامد انها اثر به
سزايی داشته باشدا در ايم تحق ا ابتدا با تماه به نمر
وارشناسان خبره در زم نه م انيابی بانکها تحت شرايا
ریابتی ،پارامترهای الزم برای م انيابی به نه بانکها تحت
شرايا ریابتی ته م شدندا سپب ايم پارامترها در د گر ه
ولی تابع هدب ی دها تقس مبندی شده پ ادهازيهای بر

ال مريتم دي ر بهتر استا
ال مريتمها از لحاظ ت رارپذيری هم رايی ممرد سنجش
یرار گرفت وه نت جه حا

ن ان ر ثبات

هم رايی

ال مريتم فاختهها استا از دالي اين ه ال مريتم فاختهها
بهتر از د ال مريتم ننت ک شب هسازی تبريد عم میوند،
میتمان وارورد چندگانه عمل رهای ان مث تامگذاری،
خمشهبندی مهاارت فاختهها را ذور نممدا

 -8پیشنهادات


پ نهاد میشمد همزمان د يا چند مروز

ايم اساس انجام شدا

خدماتی به مرت همزمان در س ح من قه ممرد

اما با تماه به اين ه مسائ م انيابی از نمد مسائ NP-

م الهه م انيابی شمد تا پ ن دگی ايم مساله ن ز

 HARDمیباشد لذا برای ح مناس ايم مساله سه ر ش

بررسی شمدا

ال مريتم به نهسازی ننت ک ،شب هسازی تبريد ال مريتم
فاختهها انتاا

نت جه انها با هم مقايسه شدندا

نتايص ن ان میدهد وه ال مريتم فاختهها در يافتم اما



پ نهاد میشمد ايم وار با دي ر ر شهای به نه-
سازی مث ال مريتم استجمی گران ی هGSAه
ال مريتم زنبمرها هBAه انجام شمد تا از لحاظ

مساله بهتر عم ورده نت جه ت رارها در هر بار اارای

سرعت ،ت رارپذيری ،هم رايی دیت ال مريتمها

ال مريتم به هم نزديک میباشند ايم پايداری ايم ال مريتم

مقايسه شمدا

را در بدست ا ردن اما مساله را ن ان میدهد همنن م
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