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چکیده
، با در نظر گرفتن این عدم قطعیتها در مسائل واقعی.عدم قطعیتها در جهان پیچیدهی امروزی جزء جداییناپذیر مسائل روزمره هستند
 شرایط خاص حادثهخیز بودن کشورمان که سالیانه شاهد تعداد زیادی از این حوادث طبیعی.میتوان به سطح قابلاعتمادتری از نتایج دست یافت
 لزوم توجه خاص به ارائهی خدمات درمانی اورژانسی به مصدومان و مجروحان، تصادفات و تلفات انسانی هستیم، سیل،و غیرطبیعی اعم از زلزله
 نقش ارزندهای در کاهش، در این راستا ایجاد سامانههای بیمارستانی متحرک.در صحنه یا محل نزدیک به آن را در اولویت ویژهای قرار میدهد
 در این مقاله نگاهی نو به موضوع زمانبندی و برنامهریزی توالی عملیات فعالیتهای درمانی در بیمارستانهای صحرایی.تلفات خواهند داشت
 مدل ارائهشده به تخصیص و تعیین توالی فعالیتهای درمانی (کارها) در اتاقهای عمل (ماشینها) در یک.با زمانهای غیرقطعی شده است
، بهمنظور حل این مدل از الگوریتم تبرید شبیهسازیشده استفاده شده است و عملکرد بهتر این الگوریتم فرا ابتکاری.بیمارستان صحرایی میپردازد
 تغییرات قابل توجهی را پس از اعمال عدم قطعیت، نتایج. تضمینشده است،با یکی از روشهای طراحی آزمایشها تحت عنوان روش سطح پاسخ
 میزان تغییرات در برنام ه را نسبت به، میزان تأثیر عدم قطعیت در مدل به نظر تصمیمگیرنده بستگی دارد و میزان اعمال آن.در مدل نشان میدهد
.حالت قطعی تعیین میکند
 بیمارستان صحرایی، بهینهسازی استوار، عدم قطعیت، توالی عملیات، زمانبندی:واژههای کلیدی

97

شمـاره شانزدهم
پاییز و زمستان
1398
دوفصلنامه
علمی و پژوهشی

Robust scheduling and sequencing in
unrelated parallel units considering uncertain
time
Case Study of Field hospital
Mojtaba Nouri1, Emran Mohammadi2*
Abstract
bstract: Uncertainties in today's complex world are an integral part of common issues. Given these uncertainties
in real issues, we can achieve a more reliable level of results. The special circumstances of our country's emergencies, which witness many of these natural and abnormal events, such as earthquakes, floods, accidents and human
casualties every year, require special attention to the provision of emergency medical services to injured people at the
scene or near the site in priority Specifically, developing mobile hospital systems will have a significant role in reducing mortality rates. In this article, a new look at the issue of therapeutic activities scheduling and sequencing in field
hospitals has been uncertain. The proposed model for the assign and sequence therapeutic activities (jobs) in the operating rooms (machines) of a field hospital. In order to solve this model, Simulated Annealing algorithm has been used
and the performance of this meta-heuristic algorithm is guaranteed by a methods of designing experiments, called the
Response surface method. The results show significant changes after applying uncertainty in the model. The degree of
uncertainty impact in the model depends on the decision maker, and its degree of application determines the degree of
variation in the program relative to the certain state.
Keywords: Scheduling, Sequencing, Uncertainty, Robust optimization, Field hospital.
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زمانبندی و توالی عملیات استوار در واحدهای موازی
غیرمرتبط با زمانهای غیرقطعی

زمانبندی و تعیین توالی ،ابزارهای بسیار مهمی در افزایش
بهرهوری ،استفادهی بهینه از منابع ،سودآوری خط تولید و حفظ
موقعیت رقابتی در محیطهای تولید با تغییرات سریع هستند.
در واقع زمانبندی و تعیین توالی کارها دارای کاربرد گستردهای
هستند که از طراحی تعیین توالی فرایندها و جریان تولید بر روی
ماشینآالت تولیدی گرفته تا مدلسازی صف در صنایع خدماتی
را شامل مـیشــونــد .از طرفی م ـیتــوان زمــانبــنــدی را نوعی تابع
تصمیمگیری دانست که برنامهی زمانی در آن تعیین میگردد،
ب ه عبارتی دیگر زمانبندی در ا کثر سیستمهای ساخت و تولید
بهمنزلهی یک فرایند مهم تصمیمگیری عمل میکند .ماشینهای
م ــوازی بهمنزلهی یکی از زیرمجموعههای اصــلــی در تکنیک
زمانبندی ،دارای نقش مهمی هستند و زمانبندی بهطور پیوسته
بر مبنای معیارهای عملکرد مختلف مورد نظر محققان بوده است
[.]3 ،2 ،1
ماشینهای م ــوازی را م ـیتــوان بــه ســه دســتــه تقسیم کــرد:
ماشینهای موازی یکسان ،1با سرعتهای متفاوت 2و غیرمرتبط.3
ً
در مسائل مربوط به ماشینهای موازی یکسان ،ماشینها دقیقا
یکساناند ،سرعت یکسانی در پردازش کارها دارند و هیچ تفاوتی
بین آنها وجود ندارد .ماشینهای موازی با سرعتهای متفاوت،
ماشینهای یکسانی هستند که سرعتهای متفاوتی نسبت به هم
دارند .ماشینهای موازی غیرمرتبط ،ماشینهای یکسانی هستند
که هر یــک ،بــرای پــردازش هر کــار ،سرعت متفاوتی دارنــد و بین
سرعت انجام کارها هیچ رابطهای وجود ندارد [ .]1در این مقاله
ماشینهای موازی غیرمرتبط مورد بررسی قرار گرفته است.
در بین پژوهشهای صورت گرفته از زمانبندی و تعیین توالی
کارها بر روی ماشینهای موازی غیرمرتبط ،رودریگز و همکاران ،به
حداقلسازی مجموع وزنی زمانهای خاتمهی کارها در یک مدل
ریاضی اقدام نمودند و از الگوریتم حریص تکرارشونده 4برای حل آن
استفاده کردند [ .]4در مقالهی دیگری رودریگرز و همکاران از روش
جستجوی انطباق تصادفی حریصانه 5بهمنظور کاهش مجموع
وزنــی زمــانهــای خاتمه ،استفاده نمودند [ .]5تــران و همکاران
مدل کمینهسازی زمان خاتمه را در حضور زمانهای وابسته به
توالی ،با استفاده از روش شاخه و بررسی 6و جستجوی بزرگ محلی
سازگار 7حل کردند [ ]6روزالــس و همکاران ،از جستجوی متغیر
محلی 8و الگوریتم چند-شروعه 9به حل این مدل پرداختند [.]7
ُرچا و همکاران یک مدل برنامهریزی ریاضی با زمانهای وابسته
به توالی ارائه نمودند و با روش شاخه و کران و جستجوی انطباق
تصادفی حریصانه به حل آن پرداختند [.]8
لین و سیهه ،یک مدل ریاضی با هدف حداقل نمودن مجموع
وزنی زمانهای تأخیر با محدودیتهای زمان آغاز کارها و زمان
آمادهسازی وابسته به توالی ارائه دادند و از ترکیب الگوریتمهای
جستجوی ممنوعه 10و بهینهسازی کلونی مورچهها 11برای حل آن
بهره بردند [ ،]9اما لیائو و همکاران ،حداقلسازی بزرگترین زمان
خاتمه در حضور محدودیتهای زمان آغاز کارها و زمان آمادهسازی
وابسته به توالی را با استفاده از الگوریتمهای ترکیبی بهینهسازی

کلونی مورچهها ،جستجوی ممنوعه و تبرید شبیهسازی شده
مورد بررسی قرار دادند [ .]10بیتار و همکاران ،یک مدل ریاضی با
هدف کمینهسازی مجموع وزنی زمانهای خاتمه با در نظر گرفتن
14
محدودیت منابع کمکی 13و محدودیتهای واجد شرایط بودن
ارائه دادند که با الگوریتم ِم ِمتیک 15حل شد [.]11
ب ــا در ن ـظــر گــرف ـتــن ع ــدم قـطـعـیــت در پــارام ـتــرهــای مسائل
زمانبندی ،به دستهبندی دیگری از پژوهشهای صورت گرفته
میرسیم .آلکان و باسگیل ،زمان پردازش کارها را عدد فازی مثلثی
در نظر گرفتند و با الگوریتم ژنتیک مــدل کمینهسازی حداکثر
زمــان خاتمه را حل نمودند [ ،]12امــا بالین ،عــاوه بر الگوریتم
ژنتیک از شبیهسازی نیز استفاده نمود [ .]13لیائو و سو ،از ترکیب
الگوریتمهای بهینهسازی کلونی مورچهها ،بهینهسازی ازدحام
ذرات 16و شبیهسازی تبرید شده در محیط فازی استفاده نمودند
[ .]14ترابی و همکاران ،یک مدل ریاضی دو هدفه با پارامترهای
فازی مثلثی ارائه دادند و از الگوریتم بهینهسازی ازدحام چندهدفه
بهمنظور حل آن استفاده کردند [ .]15نادری ِبنی و همکاران ،نیز
یک مدل ریاضی دو هدفه با اعــداد فــازی ذوزنـقـهای ارائــه دادند
[.]16
در هیچکدام از مقاالت موجود در مرور ادبیات ،عدم قطعیت
مسائل زمانبندی به صــورت بهینهسازی استوار در نظر گرفته
نشده است .در این مقاله به علت باال بودن سطح عدم قطعیت
در بیمارستانهای صحرایی ،برای اولین بار نسبت به بهینهسازی
استوار اقدام شده است .گفتنی است که در مورد بیمارستانهای
صحرایی کارهای محدودی انجام شده است [،20 ،19 ،18 ،17
 .]23 ،22 ،21عمده کارهای صورت گرفته در مورد بیمارستانهای
صحرایی ،به توضیحات و راهکارهای کیفی در مــورد مدیریت و
برنامهریزی بیمارستانهای صحرایی بسنده کردهاند [،18 ،17
 ]22 ،21 ،20 ،19و در مــورد برنامهریزی فعالیتهای درمانی در
اتاقهای عمل این نوع از بیمارستانها ،پژوهشی انجام نشده
است.
ادبیات مــورد استفاده بهمنظور زمانبندی و توالی عملیات
در حوزههای تولیدی ،متفاوت با ادبیات واحدهای خدماتی نظیر
مرا کز بیمارستانی است .استفاده از لفظ «ماشینهای مــوازی» در
مــرور ادبیات مبحث زمانبندی و توالی عملیات بسیار پرکاربرد
اســت .علیرغم مقاالت بسیار زیــادی که در حــوزههــای تولیدی،
منتشر شده است ،تاکنون از زمانبندی و توالی عملیات در حوزهی
پزشکی مرتبط با مدیریت بیمارستان صحرایی استفاده نشده
اســت .از ایــن رو ،اتــاقهــای عمل در بیمارستانهای صحرایی
بهمنزلهی ماشینهای موازی در نظر گرفته شده است و همچنین
فعالیتهای درمانی بهمنزلهی کارها ،لحاظ شده است.
در این مقاله برنامهریزی مسائل مربوط به اتاقهای عمل
موازی ،با توجه به تابع هدف کمینهسازی حداکثر زمان خاتمه در
حضور زمان آمادهسازی وابسته به توالی عملها ارائه میشود .در
مدل ریاضی ارائهشده ،زمان پردازش فعالیتهای درمانی با عدم
قطعیت مواجه است و دارای عدم قطعیت از نوع استوار 17است .با
استفاده از مدل ارائهشده توسط برتسیماس ،عدم قطعیت زمان
12

پ ــردازش در مــدل لحاظ مـیشــود .با الگوریتم فــرا ابتکاری تبرید
شبیهسازیشده ،مدل پیشنهادی حل میگردد .بهمنظور عملکرد
بهتر الگوریتم تبرید شبیهسازیشده ،یکی از روشهــای طراحی
آزمایشها تحت عنوان روش سطح پاسخگویی به کار گرفته شده
است.

مدلسازی ریاضی
در ایــن بخش ،مجموعهها ،پارامترها و متغیرهای تصمیم
تعریف میشوند .مدل مسئله  R m s ijk C maxارائه میگردد و زمان
پردازش کارها بر روی ماشینها بهطور غیرقطعی لحاظ میشود و
مدل بهینهسازی استوار برتسیماس و سیم بر آن اعمال میشود.
مجموعهها،پارامترهاومتغیرها
در مسائل زمــانبــنــدی و تــوالــی ،مجموعه Nتایی از کارها
(فعالیتهای درمــانــی) بــایــد بــر روی یــک مجموعه Mتایی از
ماشینها (اتاقهای عمل) ،با هدف حداقلسازی حدا کثر زمان
خاتمه برنامهریزی شود .هر فعالیت درمانی دارای زمان پردازش
 pijمربوط به زمان مورد نیاز برای پردازش فعالیت درمانی  jدر اتاق
عمل  iام اســت .اتاقها در این سیستم ارتباطی ندارند ،به این
معنی که فعالیت درمانی  jمیتواند یک زمــان پــردازش بیشتر از
فعالیت درمانی  kدر یک اتاق عمل داشته باشد ،اما معکوس آن
میتواند در یک اتاق عمل دیگر درست باشد .در این مسئله زمان
آم ــادهس ــازی وابــســتــه بــه تــوالــی بــا  s ijkتعریف م ـیشــود کــه زمــان
آمادهسازی بین تکمیل فعالیت درمان  jو شروع فعالیت درمانی k
است به شرط آنکه فعالیت درمانی jپیش از فعالیت درمانی kدر
فعالیت درمــانــی  iبــاشــد .فعالیت درمــانــی کــه در ابــتــدای لیست
برنامهریزی هر اتاق عمل قرار بگیرد ،زمان آمادهسازی ندارد .هدف
از این مسئله تعیین نحوهی اختصاص دادن فعالیت درمانی به
اتاق عمل است و سپس این فعالیتها را در هر اتاق عمل بهمنظور
به حداقل رســانــدن حدا کثر زمــان خاتمهی عملها در هر اتــاق،
مرتب میکند [.]24
 C maxحدا کثر زمان خاتمه فعالیتهای درمانی

 Vیک عدد بزرگ و مثبت.
متغیر باینری است ،مقدار یک میپذیرد اگر فعالیت
 xدرمانی  jپس از فعالیت درمانی  kانجام شود و در غیر
ijk
این صورت مقدار صفر میگیرد.
مدل
در ادامــه مدلسازی ریاضی مسئلهی زمانبندی ارائــه شده
است .دو متغیر تصمیم  C jو  x ijkتصمیمات مربوط به یک فعالیت
درمانی را نشان میدهند .این متغیرهای تصمیم ،اتاقی که یک

minimize C max
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محدودیت  2و همینطور محدودیت  ،3تضمین میکنند که هر
ً
ت درمانی یک بار و دقیقا در یک اتاق انجام شوند .محدودیت
فعالی 
 4بیان میکند که یک عمل فقط در یک توالی میتواند حضور
داشته باشد .محدودیت  5زمان تکمیل هر فعالیت درمانی را تعیین
میکند بهطوریکه اگر فعالیت درمانی  jپیش از فعالیت درمانی k
ت درمانی k
در اتــاق عمل  iانجام شــود ،زودترین زمانیکه فعالی 
گتــر از مـجـمــوع زم ــان خاتمهی
م ـیتــوانــد پــایــان یــابــد بــایــد بــزر 
فعالیتهای درمانی  jو زمان آمادهسازی بین فعالیت  jو فعالیتk
و زمان انجام فعالیت kباشد .اگر فعالیت  kبهطور مستقیم بعد از
فعالیت  jدر اتــاق عمل  iبــرنــامـهریــزی شــده بــاشــد0 ،
=  1 − x ijkو
محدودیت به  C − C ≥ s + pتبدیل میشود .اگر فعالیت  kبه
طور مستقیم بعد از فعالیت  jدر یک اتاق عمل برنامهریزی نشده
باشد0 ،
=  1 − x ijkو عالمت  Vبزرگ باعث میشود که محدودیت
در نظر گرفته نشود .این محدودیت اطمینان حاصل خواهد کرد که
یک توالی معتبر از فعالیتهای درمانی در هر اتاق برنامهریزی شود
و هیچ یک از زمانهای پــردازش فعالیتهای درمانی با یکدیگر
همپوشانی نداشته باشند .محدودیت  6تضمین میکند که تنها
یک فعالیت میتواند برای اولین بار در هر اتاق عمل برنامهریزی
شــود .محدودیت  7زمــان تکمیل فعالیت فرضی صفر را تعیین
میکند ،یک فعالیت کمکی که برای اجــرای شروع برنامه در نظر
گرفته میشود و مدت زمان آن صفر است .محدودیت  8برای هر
ت
یک از اتاقها ،حداکثر زمان خاتمه را محاسبه میکند و محدودی 
ik

ijk

j
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زمانبندی و توالی عملیات استوار در واحدهای موازی
غیرمرتبط با زمانهای غیرقطعی

 Cزمان خاتمه یا تکمیل فعالیت درمانی  jام
j
 Mمجموعه اتاقهای عمل
مجموعه فعالیتهای درمانی که باید برنامهریزی
N
شوند.
مجموعه فعالیتهای درمانی که باید برنامهریزی شوند
 N oبه عالوه یک گره ساختگی (که با صفر اندیس میگیرد).

عملیات پزشکی در آن انجام میشود را تعیین میکنند ،توالی انجام
عملیات بر یک اتــاق عمل و زمــان خاتمه هر فعالیت درمــانــی را
مشخص میکنند.

 9متغیرهای تصمیم را بـهصــورت باینری (صفر و یــک) تعریف
میکند.
گفتنی است که محدودیت  8به محاسبهی C maxتخصیص
یافته است ،که هدف مقاله حداقل نمودن آن است .حداقلسازی
ً
 C maxبیشتر برای بیمارستانهای صحرایی کاربرد دارد که معموال
فعالیتهایشان به صورت دورهای و پــروژهای است .در خصوص
بیمارستانهای غیرصحرایی ،که فعالیتهایشان به صورت مستمر
ادامه دارد ،توابع هدف خاتمه فعالیتها ( )C maxکارایی چندانی
ندارد و از توابع هدف دیگری استفاده میگردد.
همچنین در مــحــدودی ـتهــای  5تــا  ،8بــا تــوجــه بــه کمبود
دادههـ ــای مــربــوط بــه بیمارستانهای صــحــرایــی ،عــدم قطعیت
پــارامــتــرهــایــی مــانــنــد زمـ ــان ان ــج ــام فــعــالــی ـتهــای درم ــان ــی ،به
صــورت اســتــوار در نظر گرفته شــده اســت .ا گرچه ممکن اســت در
بیمارستانهای غیرصحرایی نیز عدم قطعیت مطرح گردد لیکن،
میتوان با توجه به دادههــای گذشته ،نسبت به استخراج تابع
چگالی و یا تابع درجـهی عضویت اقــدام نمود که این امر موجب
استفاده از عدم قطعیت به صــورت احتمالی و یا فــازی میگردد.
از ایــن رو ،بهینهسازی اســتــوار کــه بیشترین عــدم قطعیت را در
مدلسازیها لحاظ میکند برای بیمارستانهای صحرایی مورد
استفاده قرار گرفت.
عدم قطعیت در مدل
در این مقاله به طور گستردهای بر ابزارهای بهینهسازی قوی
توسعه یافته تــوســط برتسیماس و سیم [ ]25ب ــرای مسئلهی
برنامهریزی خطی تکیه شده است .با توجه به عدم اطمینان در
دادهها ،مسئلهی زیر در نظر گرفته شده است:
min c ' x : Ax ≤ b , l ≤ x ≤ u ,
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فرض میشود که عدم قطعیت در ماتریس  Aوجود دارد:

{

}

A = A ∈ R m ×n | aij ∈ aij − aˆij , aij + aˆij  ∀i , j .

مسئلهی استوار به صورت مقابل فرموله میشود:
(*)

j ∈ N o , k ∈ N , j ≠ k ,i ∈ M

از ط ــرف ــی ،م ــدل بــرتـسـیــمــاس و س ـیــم بـ ــرای مــدلهــایــی با
محدودیتهای ≤ معرفی شده است ،ولیکن محدودیت  10از این
ویژگی برخوردار نیست ،بهمنظور ایجاد این ویژگی ،محدودیت را
در  -1ضرب میکنیم:
رابطهی :11
−C k + C j −V (1 − x ijk ) + p ik y ik ≤ −s ijk
j ∈ N o , k ∈ N , j ≠ k ,i ∈ M

minc ′x

s .t .
Ax ≤ b , ∀A ∈ A

l ≤ x ≤u
زمانبندی و توالی عملیات استوار در واحدهای موازی
غیرمرتبط با زمانهای غیرقطعی

قضیهی ( 1برتسیماس و سیم) :مسئلهی برنامهریزی خطی
غیرقطعی دارای همتای خطی و استوار زیر است:
(**)

 ، Γپارامتری است که درجهی محافظه کاری را کنترل میکند.
بنابراین همتای استوار از همان کالس بهمنزلهی مسئلهی اسمی
است ،یعنی یک مسئلهی برنامهریزی خطی است .این یک ویژگی
بسیار جذاب از این رویکرد است ،زیرا مسائل برنامهریزی خطی به
آسانی با بستههای بهینهسازی استاندارد حل میشوند .عالوه بر
این ،ا گر در مسئلهی اصلی (*) ،برخی از متغیرها محدود به اعداد
صحیح باشند ،همتای استوار (**) خواص مشابه را حفظ میکند،
یعنی همتای اس ـتــوار یــک مسئلهی بــرنــامـهریــزی عــدد صحیح
مختلط ،یک مسئلهی برنامهریزی عدد صحیح است [.]25
همانطور که گفته شد زمان پردازش از نوع غیرقطعی و استوار
= p ik
در نظر گرفته شده است و بهصورت ] [ pik − pˆ ik , pik + pˆ ik
تعریف میشود .بر این اساس ،متغیر تصمیم دیگری تحت عنوان
 q ikتعریف میشود تا عــدم قطعیت بر اســاس مقدار آن در مدل
لحاظ گردد .پارامتر  pikدر محدودیتهای  5و  8وجود دارد ،مدل
برتسیماس و سیم بر روی این محدودیتها تأثیر خواهد گذاشت.
در محدودیت  5پارامتر  p ikدر هیچ متغیری ضرب نشده است به
همین دلیل ،نمیتوان از مدل برتسیماس و سیم برای رفع عدم
قطعیت آن استفاده کرد ،از این روی از یک متغیر کمکی موقت
تحت عنوان  y ikاستفاده میشود .محدودیت  5به صــورت زیر
بازنویسی میشود:
رابطهی C k − C j +V (1 − x ijk ) − p ik y ik ≥ s ijk :10

با ایجاد تغییرات فــوق ،میتوان از مــدل برتسیماس و سیم
استفاده کرد:
رابطهی :12
−C k + C j −V (1 − x ijk ) + p ik y ik + z 'ijk Γ 'ijk + q ik ≤ −s ijk

j ∈ N o , k ∈ N , j ≠ k ,i ∈ M

min c ′x

s .t .
, ∀i

p ij ≤ bi

∑

j :( i , j )òJ

, ∀ (i , j ) ∈ J

x j + z i Ãi +

∑a

ij

j

z i + p ij ≥ aˆij y j
−y j ≤ x j ≤ y j

lj ≤ x j ≤uj
p ij ≥ 0, z i ≥ 0 , y j ≥ 0.

رابطهی :13

z 'ijk + q ijk ≥ pˆ ik y ik
j ∈ N o , k ∈ N , j ≠ k ,i ∈ M

بعد از تبدیل محدودیت  5که با استفاده از متغیر کمکی موقت
 y ikصورت پذیرفت ،حال با جاگذاری  ، y = 1این متغیر را از مدل
حذف میکنیم و دوباره در مقدار  -1ضرب میکنیم:
ik

رابطهی :14

C k − C j +V (1 − x ijk ) − p ik − z 'ijk Γ 'ijk − q ik ≥ s ijk

j ∈ N o , k ∈ N , j ≠ k ,i ∈ M

z 'ijk + q ijk ≥ pˆ ik

رابطهی :15

j ∈ N o , k ∈ N , j ≠ k ,i ∈ M
محدودیتهای  14و  15جایگزین محدودیت  5میگردد.

اما در مورد محدودیت  ،8به دلیل حضور متغیر تصمیم x ijk

بدون هیچ واسطهای از مدل برتسیماس و سیم استفاده میشود و
خواهیم داشت:
رابطهی :16
≤ C max

ik

∑q

k ∈N

x ijk + z "i Γ"i +

ik

∑ ∑p

+

j ∈N o , j ≠ k k ∈N

ijk

∑ ∑s

j ∈N o , j ≠ k k ∈N

i ∈M
رابطهی :17

( x ijk

∑

j ∈N o , j ≠ k

) z "i + q ik ≥ pˆ ik

k ∈ N ,i ∈ M

محدودیتهای  16و  17نیز جایگزین محدودیت  8میشوند.
عــاوه بر این محدودیت  ،18متغیرهای تصمیم جدید را تعریف
میکند.
:18
ی
ه
رابط
q ik ≥ 0, z 'ijk ≥ 0, z "ijk ≥ 0
j ∈ N o , k ∈ N , j ≠ k ,i ∈ M

رویکرد حل مسئله

max

ijk

m

−∆E T
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زمانبندی و توالی عملیات استوار در واحدهای موازی
غیرمرتبط با زمانهای غیرقطعی

برنامهریزی ماشینهای غیرمرتبط با زمانهای آمادهسازی
وابسته به توالی که به دنبال حداقلسازی حدا کثر زمان خاتمهی
ماشینها است (یعنی  ) R s Cبــرای دو ماشینNP-hard ،
است [ .]7بنابراین برای بیش از دو ماشین نیز  NP-hardخواهد
ً
بود .همانطور که قبال به آن اشاره شد ،در اینجا ماشینهای موازی،
اتــاقهــای عمل مــوازی هستند .از طرفی ،عــدم قطعیت به این
پیچیدگی افــزوده اســت .بهمنظور حل این مــدل ،از الگوریتم فرا
ابتکاری تبرید شبیهسازیشده استفاده میشود .بهطور کل عملکرد
یک الگوریتم فرا ابتکاری تا حدود زیادی به تعیین پارامترهای آن
الگوریتم ،بستگی دارد اما ارائـهی مقادیر و سطوح عمومی برای
پارامترهای یک الگوریتم فرا ابتکاری امکانپذیر نیست و باید برای
هر مسئله بهطور جدا گانه محاسبه گردد [ .]26از این رو از روش
طراحی آزمایشات سطوح پاسخ برای تعیین پارامترهای الگوریتم
تــبــریــد شــبــی ـهســازیشــده اســتــفــاده مــیش ــود .در ادامـ ــه بــه دلیل
تأثیرگذاری مقدار پارامتر  Γدر تعیین پاسخ بهینهی مدل ،احتمال
نقض محدودیتهایی که با عدم قطعیت روب ـهرو هستند ،مورد
بررسی قرار میگیرد تا عالوه بر تعیین پارامترهای الگوریتم ،مقدار
مناسب  Γنیز مشخص شود.

الگوریتمتبریدشبیهسازیشده
الگوریتم تبرید شبیهسازیشده ،یک الگوریتم بهینهسازی فرا
ابتکاری ساده و اثربخش در حل مسائل بهینهسازی است .منشأ
الگوریتم تبرید شبیهسازیشده ،کارهای کریک پاتریک و کرنی و
همکارانشان در سالهای  ۱۹۸۳اســت .آنهــا بــرای حل مسائل
پیچیدهی بهینهسازی روشــی مبتنی بر تکنیک تبرید تدریجی
پیشنهاد نمودند .الگوریتم تبرید شبیهسازیشده برای حل یک
مسئلهی بهینهسازی ،ابتدا از یک جــواب اولیه شــروع میکند و
سپس در یک حلقهی تکرار به جوابهای همسایه حرکت میکند.
ا گر جواب همسایه بهتر از جواب فعلی باشد ،الگوریتم آن را بهعنوان
جواب فعلی قرار میدهد (به آن حرکت میکند) ،در غیر این صورت،
الگوریتم آن ج ــواب را بــا احتمال
 eبـ هعـنــوان ج ــواب فعلی
میپذیرد .در این رابطه  ∆Eتفاوت بین تابع هدف جواب فعلی و
جواب همسایه است و  Tیک پارامتر به نام دما است .در هر دما
یشــود و سپس دمــا بــه آرام ــی کاهش داده
چندین تــکــرار اجــرا مـ 
میشود .در گامهای اولیه دما خیلی باال قرار داده میشود تا احتمال
بیشتری برای پذیرش جوابهای بدتر وجود داشته باشد .با کاهش
تدریجی دمــا ،در گامهای پایانی احتمال کمتری بــرای پذیرش
جوابهای بدتر وجود خواهد داشت و بنابراین الگوریتم به سمت
یک جــواب خــوب همگرا میشود .در ایــن الگوریتم ،جوابهای
مسئله معادل اتمهای جسمی است که میخواهیم تبرید کنیم و
تابع هدف کمینه کــردن میزان بینظمی و تنش بین مولکولها
است .از این رو برای رسیدن به این هدف ،باید دما را کاهش داد تا
مــیــزان تنش کــاهــش یــابــد .دمــا در هــر مــرحـلـهی ایــن الگوریتم،
آستانهی مجاز بینظمی را نشان مـیدهــد .یکی دیگر از نکات
اساسی در  ،SAاستراتژی جستجوی همسایگی اســت .ایــن امر
میتواند با توجه به ماهیت مسئله ،بسیار پیچیده باشد .چگونگی
حرکت از نقطهای به نقطهی دیگر بستگی به ساختار عملگرهای
طراحی شده دارد .دستیابی به نقاط کشف نشده فضای جواب و
همچنین جستجوی دقیق همسایگی نقاط ،منوط به طراحی
عملگرهای کارا و مؤثر است .این کار در بسیاری از مسائل پیچیدهی
بهینهسازی با متغیرهای تصمیم متنوع و محدودیتهای متعدد،
امری دشوار است ،تا آنجاییکه ممکن است بسیاری از رویکردهای
فرا ابتکاری در عمل کارایی خود را از دست بدهند [.]27
18
روش طراحی سطح پاسخ
روش طراحی آزمــایــش یک ابــزار قــوی بــرای افــزایــش کیفیت
محصول و رفع علل ایجاد زیانهای کیفی بهویژه در مراحل قبل
از تولید محصول یا ارائهی خدمت است [ .]28روشهای طراحی
آزمایش مختلفی وجود دارد که هر یک دارای محاسن و معایبی
اس ــت .یکی از مسائلی کــه م ـیتــوان از روش طــراحــی آزمایشها
استفاده کرد ،مسئلهی تنظیم پارامترهای اولیهی الگوریتمهای
فرا ابتکاری است .الگوریتمهای فرا ابتکاری از جمله روشهای
ً
بهینهسازی هستند که اکثرا از طبیعت الهام گرفته شدهاند و با
توجه به نیاز مسئله میتوانند بسیار پر کاربرد و مؤثر باشند [.]29
روش طراحی سطوح پاسخ از تکنیکهای ریاضی و آمــاری
است که برای مدل کردن و آنالیز مسائل ،مفید خواهد بود .این

[]31
سطوحپاسخ
روش سطوح
توسط روش
تابع توسط
تصویر :1:1نحو
]31
پاسخ [
تخمین تابع
یتخمین
نحوههی
تصویر

موضوع در شرایطی است که پاسخ مورد نظر ما از چندین متغیر تأثیر
رابطهی
داش ــت از مــدلهــای مرتبه بــاال تــر یعنی second-order model
پذیرد و هدف ما بهینهسازی این پاسخها است .هدف روش
می
:19
استفاده کنیم [.]32
سطوح پاسخ یافتن ارتباط بین متغیرها و پاسخهای آنها است
رابطهی :22
[.]30
E ) y (  f )k x 1 , x 2 ( k
k
k
رابطهیدر تصویر  1مثالی را مالحظه میکنید که از دو متغیر در سطوح
= y
β 0 + ∑ βi x i + ∑ βii x i + ∑∑ βij x i x j + ε
:20
مختلف و یک پاسخ تشکیل شده است و معادلهی  19پاسخهای
=
=
=
i 1
i 1
i 1 i<j
خود سیستم را نشان میدهد .حال ،معادلهای را تخمین میزنیم
که انتظار داریــم پاسخ آن بــدون در نظر گرفتن خطر و نویز ( )ε
در این مرحله با استفاده از نرمافزار  ،Design Expertآزمایشات
توصیهتعداد
دوم برابر
مرتبهk ،
مدلی 21
معادله
در
کنیم.
می
استفاده
first-order
model
جملهایهای کممرتبه یعنی
حاصلچند
ابتدا از
سطوح پاسخ ایجاد میشود .برای ایجاد
نماید.
تخمین 20را
برایمعادلهی
متغیرهای مسئله است و ما به دنبال ضریبهای این متغیرها هستیم .میشود از طراحی ترکیبی مرکزی 19استفاده شود که میتواند مفید
y f )x 1 , x 2 ( + ε
رابطهی :19
=باشد [.]30
رابطهی
فاکتوری یا y
نقطxه1ی0  



...


x
k x
1
نیازمندیهای kاین kمدل عبارتند 2از 2 2
( E ) y ( = f )x 1 , x 2
 :21رابطهی :20
نقطهی مکعبی 2k ،نقطهی محوری ،مشخص کردن مسافت
ب ـ ــرای تــخــمــیــن اب ــت ــدا از چــنــد ج ــم ــلـ ـهایه ــای ک ـممــرتــبــه
بین نقطهی محوری تا نقطهی مرکزی یا مقدار  αاست .برای
یعنی  first-order modelاستفاده میکنیم .در معادلهی k ،21
محاسبه مـقــدار  αاس ــت .ب ــرای محاسبهی مـقــدار  αاز معادله
فاکتورهاخطی
تعدادضریب
دوم،با  ...و
پارامتر
خطی
ضریب
اول،
پارامتر
خطی
ضریب
مقدار
نمایانگر
ضرایب
k ,...,
تعداد2 , 1
برابر , 0
 α = kاستفاده میکنیم که در اینجا  kبرابر
ثابت،این
بهای
دنبال ضری
ترتیبما به
مسئلهبهاست و
متغیرهای
بندیمنفی
بلوکوهاگر
همازافزا
عدمی اثر
دهنده
مثبت
صورتیهکه
متغیرهاام است.
پارامتر k
استفاده
نشانکنیم
باشنددقت
باید به آن
ای که
هستیم.این ضرایب از آنالیز رگرسیون به دست آمدهاند و دراست .نکت
آزمایشات
تستیکنیم که
استفاده م
بندی
بلوکه
اینزیــرا
هایـت،
برای yپاسخ اسـ
رابطهی :21
است= β
لفه+ β 2 x
منفی+ β
داده و
واریانس انجام
سیستم
های
زمانی ازپاسخ
معادله و
بهتر
آن...مؤ
0 +β
است1x 1 .
2 +
باشد ،نشاندهندهی اثر k x k
صدق
ـورد
ـ
م
ـن
ـ
ی
ا
در
که
باشند
ـده
ـ
ش
انجام
مختلف
شرایط
تحت
در صورتی که اختالف معنیداری بین دو جواب داشت از مدلهای مرتبه باالتر یعنی  second-order modelاستفاده کنیم [.]32
ضرایب  β k ,..., β 2 , β1 , β 0به ترتیب نمایانگر مقدار ثابت،
نمیکند .پس از تنظیم پارامترها در روش سطوح پاسخ ،الزم است تا
k
k
k
k
ضریب خطی پارامتر اول ،ضریب خطی پارامتر دوم ... ،و ضریب
پارامترها از مقیاس واقعی به مقیاس استاندارد تبدیل شوند .جدول
رابطهی
y 
0  i x i  ii x i 
ij x i x j  
خطی پارامتر  kام اســت .این ضرایب از آنالیز رگرسیون به دست
ـدارد هــر یــک از
مقیاس اســتــانـ
مقیاس واقـعــی بــه
 1ب ــرای تبدیل
:22
i 1
i 1
i 1 ij

آمدهاند و در صورتی که مثبت باشند ،نشاندهندهی اثر همافزا و
پارامترها به کار برده میشود [ .]33در این جدول  X minحد پایین
بازه و  X maxحد باالی بازه پارامتر مورد نظر است.
اگر منفی باشد ،نشاندهندهی اثر منفی آن مؤلفه است .بهتر است
واریانسسطوح پاسخ ایجاد میشود .برای ایجاد مدل مرتبه دوم توصیه میشود
آزمایشات
،Design
نرم وافزار
استفاده از
مرحلهخبا
در این
تست
Expertسیستم
پاسخهای
معادله
های این
برای پاس


بینx 1دو) fجواب y
داری, x 2
انجام داده و در صورتی که اختالف معنی( 
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زمانبندی و توالی عملیات استوار در واحدهای موازی
غیرمرتبط با زمانهای غیرقطعی

از طراحی ترکیبی مرکزی 19استفاده





واقعی به مقیاس استاندارد
مینحوه
جدول :1
مقیاس.]30
تبدیلباشد [
تواندیمفید
شود که

کردنفا کتور
مقیاس شده
مقدار به
واقعی فا
مقدار 2k
مسافت بین نقطه محوری
مشخص
کتور فاکتوری یا نقطه مکعبی 2k ،نقطه محوری،
نقطه
نیازمندیهای این مدل عبارتند از
معادله    kاستفاده میکنیم
تا نقطهی مرکزی یا مقدار  است.
برای محاسبه مقدار  است .برای محاسبهی مقدار  از −α
X min
که در اینجا  kبرابر با تعداد فاکتورها است .نکتهای که باید به آن دقت کنیم عدم استفاده از بلوکهبندی است ،زیرا زمانی از بلوکهبندی
−1
))α − 1(X
+ )α + 1(X min ( / 2α
 maxمختلف انجام شده باشند که در این مورد صدق نمیکند .پس از تنظیم پارامترها در
آزمایشات تحت شرایط
استفاده میکنیم که
)X max + X min ( / 2
0

))α − 1(X min + )α + 1(X max ( / 2α
X max

9

+1
+α

×100

Z − Z opt

=
RPD

Z
بهمنظور محاسبهی فاکتور
از رابطهی
استفاده میگردد که در آن  Zها مقادیر حاصل از هر بار اجرای مدل
با مقادیر پارامترهای طراحی شده در هر آزمایش است Z opt .بهترین
مقدار بین نتایج آزمایشها است .با افزودن مقادیر فاکتور  RSMبه
نــرمافــزار ،مقادیر مناسب بــرای پارامترهای الگوریتم فرا ابتکاری
بهدست میآید.
opt

مطالعهی موردی

103

شمـاره شانزدهم
پاییز و زمستان
1398
دوفصلنامه
علمی و پژوهشی

زمانبندی و توالی عملیات استوار در واحدهای موازی
غیرمرتبط با زمانهای غیرقطعی

هر ساله حوادث گوناگونی مثل زلزله ،سیل ،سونامی و غیره
سبب بروز بحرانهای فرا گیر در جهان میشوند .از طرفی سایهی
سنگین جنگ روز به روز بیشتر بر سر جوامع بهویژه در منطقهی
خاورمیانه سنگینی میکند .با بــروز هر یک از بحرانهای فوق،
آسیبهای جسمی ،روحــی و روانــی متعددی بر جمعیت منطقه
وارد میشود که سبب هجوم جمعیت آسیبدیده به مرا کز امدادی
مـیگــردد .شرایط خــاص حادثهخیز بــودن کشورمان که سالیانه
شاهد تعداد زیادی حوادث طبیعی و غیرطبیعی اعم از زلزله ،سیل،
تصادفات و تلفات انسانی این حوادث هستیم ،لزوم توجه خاص
به ارائ ـهی خدمات درمانی اورژانــســی به مصدومان و مجروحان
جسمی حاد در صحنه یا محل نزدیک به آن را در اولویت ویژهای
قرار میدهد که در این راستا ایجاد سامانههای بیمارستانی متحرک
نقش ارزندهای در کاهش تلفات خواهند داشت [.]31
بــرای نمونه ،زمــیـنلــرزهی شــدیــدی ساعت  21:48شامگاه
یکشنبه  21آبان  1396با قدرت  7/3درجه در مقیاس درونی زمین
(ریشتر) در ژرفای  33/9کیلومتری زمین استانهای کرمانشاه،
ایالم و کردستان و بخشهای گستردهای از غرب و شمال غرب
کشور را لرزاند .این زمینلرزه که کانون آن جنوب حلبچهی عراق
نزدیک مرزهای استان کرمانشاه گزارش شده ،زیانها و آسیبهای
زیادی در استانهای کرمانشاه و ایالم به بار آورده است .به گزارش
ایرنا ،طبق آخرین خبرهای منتشر شده ،تعداد کشتههای زلزله در
کرمانشاه به بیش از  432نفر رسیده و آمار زخمیها نیز به مرز 9397
نفر رسیده است [.]34
بر اســاس مــرور کیفی مــقــاالت ،بیمارستانهای صحرایی در
رابطه با بالیا و سوانح یا موارد اورژانس (جنگ ،زلزله یا سیل) بسته
به شرایط حاکم و در ارتباط با نیازها از واحدهای مراقبتی جامعی
تشکیل شــده اســت .جمعیتی که به وسیلهی ایــن بیمارستانها
درمان میشود محدود به کسانی است که در مناطق آسیبدیده
ساکن بودهاند .بیمارستانهای صحرایی نمیتوانند به تأسیسات
بهداشتی دائمی تبدیل شوند زیرا هدف از استقرار آنها رویارویی
با شرایط اورژانس است و نه روبهرو شدن با خطرها و امراض روزانه
که درگیر جمعیتی است .این بیمارستانها با حفظ روابط داخلی
و خارجی نمیتوانند از تمام عوامل تعیین کننده ،همچون تعداد
تخت ،مدت بستری و غیره در بیمارستانهای عادی با نظامهای
مختلف پیروی کنند .بیمارستان صحرایی بهطور معمول باید
دارای واحدهای امدادی ،درمانی و تشخیصی و نیروهای درمانی
متخصص باشند .پشتیبانی پزشکی ،آمــادهســازی مجروحان و

مصدومان برای تخلیه ،انتقال و اعزام سریع مجروحان ،جراحی
اضطراری در منطقهی عملیات و اعمال مراقبتهای ویژه پیش
و پس از عمل جراحی از نقشهای ایــن بیمارستانها در مواقع
بــحــرانهــاســت .ب ــرای کــاهــش آسـیـبهــای نــاشــی از بــحــرانهــای
طبیعی یا بحرانهای انسان ساخت باید آمادگی الزم ایجاد شود.
برای آمادگی در مقابل این بحرانها باید سه جزء اساسی نیروی
انسانی آموزشدیده و کارآمد ،دارو و تجهیزات و سیستم پشتیبانی،
زیر ساختها و محل امدادرسانی مورد توجه باشد [.]31
در این مقاله به برنامهریزی عملهای جراحی ،پانسمانها و
مــوارد ضــروری مراقبتهای پزشکی در بیمارستانهای صحرایی
پرداخته میشود .واضح است که از یک طرف ،به دلیل بحرانی
بودن شرایط ،که خود بهصورت غیرقطعی و از پیش تعیین نشده
بهوقوع میپیوندد ،برخی از پارامترها بهصورت غیرقطعی در نظر
گرفته شوند مانند ایــن که بحران اتفاق افتاده چه نــوع حــوادث
جانی را رقم زده است و از طرف دیگر ،مدت زمان درمانی هر یک
از حوادث به شدت تحت تأثیر امکانات ،تجهیزات و تیم پزشکی
متخصص است .عالوه بر این ،با توجه به اینکه هر یک از اتفاقات
نیازمند به درمــان پزشکی میتواند در بدترین و یا بهترین حالت
خــود قــرار داشته باشد ،زمــان انجام فعالیت درمانی دارای زمان
خاصی خواهد بود.
در این مــورد مطالعاتی ،سه اتــاق عمل با تجهیزات مختلف
با قابلیت درمانی در سه حــوزهی .1 :جراحیها و خونریزیها.2 ،
شکستگیها و  .3سوختگیها ،در رفتگیها و سایر ،در نظر گرفته
شده است .فعالیتهای درمانی اتفاق افتاده در هر حادثهای ممکن
است انــواع مختلفی داشته باشد .برخی از این فعالیتها ممکن
است به تعداد بیشتری اتفاق بیفتند و تعدادی نیز ممکن است به
ندرت اتفاق بیفتد ولیکن هدف این تحقیق ،پوشش دادن به تمام
اتفاقهایی است که وقوعشان دور از انتظار نیست .برای نمونه،
به گــزارش خبرنگار اعزامی ایرنا [« ،]34بامداد روز دوم زلزلهی
کرمانشاه ،مادر بارداری با وضع جسمانی نامناسب به بیمارستان
صحرایی ارتش در سرپل ذهاب منتقل شد که در شرایط بحرانی
این شهر ،آمــادهی به دنیا آمدن نــوزاد خود بود» عالوه بر این به
گزارش خبرنگار دفاعی خبرگزاری تسنیم [« ،]35در روز دوم حادثه
دلخراش زلزله کرمانشاه  اولین جراحی مغز توسط امیر شهنام بابلی
رئیس اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش در بیمارستان
صحرایی سرپل ذهاب نزاجا انجام شد».
تعداد فعالیتهایی که در این تحقیق بهمنظور برنامهریزی در
سه اتاق عمل ،در نظر گرفته شده است  20مورد است که در جدول
 2آورده شده است .در واقع در این مورد مطالعاتی 20 ،کار باید بر
روی  3ماشین مــوازی انجام بشوند که هر کار بر روی هر ماشین
دارای زمان انجام خاص خود خواهد بود ،بنابراین ماشینها از نوع
ماشینهای موازی غیرمرتبط خواهند بود .مدت زمان تخصیص
داده شده به هر مورد بهصورت بــازهای است چرا که در هر مورد،
تنوع عوارض بهگونهای است که زمان خاص خودش را میطلبد،
بنابراین هر بازه شامل یک عدد در ابتدا و یک عدد در انتهای بازه
است که کمترین زمان و بیشترین زمان ممکن برای درمان کامل

جدول  :2فعالیتهای درمانی و مدت زمان آن
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مدت زمان (دقیقه)

فعالیت درمانی

ردیف

180-360

جراحی قلب

1

45-60

پانسمان سوختگی نوع دو

2

60-90

پانسمان سوختگی نوع سه

3

45-60

عمل سزارین

4

45-65

خونریزی شدید خارجی (ناشی از قطع عضو و یا هر نوع آسیبدیدگی دیگر)

5

90-120

شکستگی جمجمه

6

20-30

شکستکی دست  /پا

7

60-120

آسیبدیدگی چشم

8

60-120

شکستکی دندان و خونریزی

9

60-120

جابهجایی مهرهها  /شکستگی دندهها

10

90-120

شکستگی لگن

11

15-30

شکستگی بینی

12

30-90

پارگی تاندوم

13

150-240

خونریزی معده

14

120-240

خونریزی ششها /ریه

15

15-60

درمان عفونت (پانسمان ،قطع عضو و غیره)

16

20-60

خونریزی گوش /حلق /بینی

17

15-120

در رفتگی اعضا

18

90-120

شکستگی فک و صورت

19

60-240

جراحی مغز و اعصاب

20

جدول  :3سطوح مختلف درمان

زمانبندی و توالی عملیات استوار در واحدهای موازی
غیرمرتبط با زمانهای غیرقطعی

سطح

توضیح

«الف»

در این سطح ،تجهیزات مربوط به درمان شخص حادثه دیده بهطور کامل وجود دارد و درمان بهصورت خوب انجام میشود.

«ب»

در این سطح ،بخشی از تجهیزات مربوط به درمان شخص حادثه دیده بهطور کامل وجود دارد و درمان بهصورت متوسط انجام
میشود و برای انجام درمان بهصورت خوب ،به زمان بیشتری نیاز است که  30درصد بیشتر از مدت زمان درمان در اتاق با
تجهیزات کامل است.

«ج»

در این سطح ،تعداد کمی از تجهیزات مربوط به درمان شخص حادثهدیده بهطور کامل وجود دارد و درمان بهصورت ضعیف
انجام میشود و برای انجام درمان بهصورت خوب ،به زمان بسیار بیشتری نیاز است که  70درصد بیشتر از مدت زمان درمان در
اتاق با تجهیزات کامل است.

و یا موقت عارضه (بهمنظور انتقال به بیمارستان مجهزتر) را نشان
میدهد.
ً
زمانهای جــدول  2در مواقعی که فعالیت درمانی دقیقا در
اتاق با تجهیزات مخصوص به خود درمــان شود ،صدق میکند.
بهمنظور تأثیر صحیح تجهیزات در برنامهریزی ،فرض شده است

که هر حادثه دیده ،میتواند در هر یک از اتاقهای عمل ،درمان
شود ولیکن مدت زمان آن در هر یک ،دارای بازهی خاصی خواهد
بود که به دلیل در دسترس بودن تجهیزات مربوطه است .در واقع
چنین فرض شده است که هر عمل در سه سطح انجام خواهد شد
که تفاوت این سطوح به دسترسی به تجهیزات آن بستگی دارد.

جدول  :4سطوح مختلف هر فعالیت درمانی و مدت زمان انجام آن بر حسب دقیقه

سطح

اتاق عمل
شمارهی 3
سوختگیها ،در رفتگیها و
سایر موارد

سطح

اتاق عمل شمارهی
2

اتاق عمل شمارهی 1
سطح

شکستگیها

جراحیها و
خونریزیها

فعالیت درمانی

ردیف

ج

306-612

ب

234-468

الف

180-360

جراحی قلب

1

الف

45-60

ج

77-102

ب

59-78

پانسمان سوختگی نوع دو

2

الف

60-90

ج

102-153

ب

78-117

پانسمان سوختگی نوع سه

3

ج

80-102

ب

52-78

الف

45-60

عمل سزارین

4

ج

77-110

ب

59-85

الف

45-65

خونریزی شدید خارجی
(ناشی از قطع عضو و یا هر نوع
آسیبدیدگی دیگر)

5

ج

153-204

الف

90-120

ب

117-156

شکستگی جمجمه

6

ج

50-65

الف

20-30

ب

30-40

شکستکی دست  /پا

7

ج

102-204

ب

78-156

الف

60-120

آسیبدیدگی چشم

8

ج

102-204

الف

60-120

ب

78-156

شکستکی دندان و خونریزی

9

ج

102-204

الف

60-120

ب

78-156

جابهجایی مهرهها  /شکستگی
دندهها

10

ج

153-204

الف

90-120

ب

117-156

شکستگی لگن

11

ج

26-51

الف

15-30

ب

20-40

شکستگی بینی

12

ب

40-117

ج

65-153

الف

30-90

پارگی تاندوم

13

ب

195-312

ج

255-408

الف

150-240

خونریزی معده

14

ب

156-312

ج

204-408

الف

120-240

خونریزی ششها  /ریه

15

الف

15-60

ج

26-102

ب

20-78

درمان عفونت
(پانسمان ،قطع عضو و غیره)

16

ب

26-78

ج

34-102

الف

20-60

خونریزی گوش  /حلق  /بینی

17

الف

15-120

ج

34-204

ب

20-156

در رفتگی اعضا

18

ج

153-204

الف

90-120

ب

117-156

شکستگی فک و صورت

19

ج

102-408

ب

78-312

الف

60-240

جراحی مغز و اعصاب
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سطح «الف» ،سطح «ب» و سطح «ج» که در جدول  3نشان داده
شده است.
برای نمونه ،شکستگی جمجه در اتاق عمل شمارهی  2در مدت
زمان  90تا  120دقیقهای در سطح «الف» انجام میشود ولیکن در
اتاق عمل شمارهی  1به دلیل در دسترس بودن بخشی از تجهیزات
مرتبط به این نوع از عارضه ،در مدت زمان  117تا  156دقیقهای در
سطح «ب» ( 30درصد بیشتر از حالت با تجهیزات کامل) و در اتاق
عمل شمارهی  3در مدت زمان  153تا  204دقیقهای در سطح «ج»
( 70درصد بیشتر از حالت با تجهیزات کامل) انجام میشود .این
تفاوت برای هر فعالیت درمانی در جدول  4آورده شده است.
واضح است که در جدول  ،4سه اتاق عمل دارای زمانهای
بازهای برای انجام هر یک از فعالیتهای درمانی هستند .در واقع
زمان انجام هر فعالیت دارای عدم قطعیت از نوع روباست (استوار)
است .در این مسئله زمان آمادهسازی هر یک از تجهیزات بهمنظور
انجام هر فعالیت درمانی ،وابسته به اینکه فعالیت قبلی آن چه بوده
است یک عدد صحیح و قطعی با توزیع یکنواخت در بازه  3تا 24
دقیقه است .از آنجایی که این مسئله دارای تشابهات بسیاری به

برنامهریزی توالی عملیات در ماشینهای موازی غیرمرتبط است،
از مدل ارائهشده در بخش  2بهمنظور حل آن استفاده میشود.
اما در ابتدا از الگوریتم تبرید شبیهسازیشده بــرای حل این
مسئله ،از مــدل بخش  2قبل از اعــمــال عــدم قطعیت استفاده
میشود .در اینجا الزم است تا با روش آزمایش سطح پاسخ ،مقدار
مناسب پارامترهای این الگوریتم فرا ابتکاری مشخص شود .دمای
اولیه در [ ،]50-300ضریب کاهش دما در [ ،]0/85-0/99تعداد
اجرای خارجی در [ ]50-400در نظر گرفته شدهاند [ .]27عالوه بر
این ،تعداد اجرای داخلی در [ ]10-100در نظر گرفته شد .با توجه به
اطالعات جدول  5که شامل چهار پارامتر  : y 1دمای اولیه: y 2 ،
ضریب کاهش دما : y 3 ،تعداد اجرای خارجی و  : y 4تعداد اجرای
داخــلــی کــه بــر اســاس جــدول  1طــراحــی شــده اســت ،میباشد و با
استفاده از نــرمافــزار  30 ، Expert Design 7.0.0آزمایش بهطور
تصادفی ایجاد شد.
پس از محاسبهی فاکتور  RPDو قــرار دادن آن در نرمافزار
 ،Expert Design 7.0.0مقادیر مناسب پارامترهای الگوریتم تبرید
شبیهسازیشده بهدست میآید:
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جدول  :5پارامترهای ورودی الگوریتم بهعنوان فا کتورهای آزمایش ،به مقیاس استاندارد تبدیل شدند

y3

y4

y2

y1

10

-2

50

-2

0/85

-2

50

33

-1

138

-1

0/885

-1

55

0

0

175

0

78

1

1

237/5

1

100

2

225
313
400

0

0/92
0/955
0/99

112/5

-1

2

300

2

1
2

-2

قطعیت
عدم
نظراز از
صرف
اتاق
تصویر :2
تصویر
قطعیت
عدم
نظر
عمل،صرف
هایعمل،
های
درمانیدردراتاق
هایدرمانی
فعالیتهای
ریزیفعالیت
برنامهریزی
 :2برنامه
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y 2 = 0/8507
y 1 = 51/25
گاماها بسیار دشوار است .در این تحقیق ،به تعیین یک گاما به
در می
پرداخته
هم،هی
y 4 = 85
شود.الف» برنامهریزی شدهاند؛
سطح «
گاماهاو 20
19 ،16
نمایندگی،از13
11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 y،43 ،=354
صورت گرفته 15 ،فعالیتِ ،2 ،1
در برنامهریزی
بهعنوان نمونه ،مقدار گاما برابر با  14در نظر گرفته شده است.
 4فعالیتِ 15 ،14 ،12و  18در سطح «ب» برنامهریزی شدهاند و فقط فعالیت  17در سطح «ج» برنامهریزی شده است.
با به کارگیری پارامترهای باال در الگوریتم تبرید شبیهسازیشده
در این صورت مدت زمان اتمام درمان  20فعالیت به  935دقیقه
حالت شده
مشخص،در انجام
(پردازش)
عمل
زمان
مدت
یک
در
تنها
و
قطعیت
گرفتنوعدم
فعالیتها
ریزی
برنامه
اینجا،
بدون =درC max
ـدل500 ،
قطعیت مـ
عدم
نظر از
به صرف
تا و
ترتیب
نظرمیشود
و به عبارت دیگر  15/6ساعت رسیده است .حال آنکه
است.هطور
بودهاست .ب
درمانی
(پردازش) هر
این زمان
قطعیمدت
تصویرقطعیت در
حالتدرعدم
بررسی
تحقیق،
حال
است.
صورتی که
عمل به
ایناتاق
اصلیدر هر
بحثدرمانی
آنکههای
فعالیت
انجام
فعالیتساعت
عبارتی 8/3
عملدقیقه و به
میزان500 ،
مدلریزی می
است،دربرنامه
مطابق میل
اگرچه
به ناشی از
متعلق که
افزایش زمان
محدودیت
مانده به
استباقی
قطعیتعدد
عدم 14و 3
محدودیت
گردد.ارائهشده ،وجود دارد که  170عدد از آنها
غیرقطعی
آمده گاما
کل1732
،6
،5
،4
،3
،2
،1
فعالیت
15
گرفته،
صورت
ریزی
ه
برنام
در
تری
ی
عمل
ی
ه
جنب
برنامه
به
ولیکن
بود،
نخواهد
گیرنده
م
تصمی
 16تعلق دارد .عالوه بر این ،هر گاما می ِ
تواند مقادیر صفر تا  60را اختیار کند .حال آنکه تعیین مقادیر تکتک این گاماها بسیار دشوار
 19 ،16 ،13 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7و  20در سطح «الــف» برنامهریزی
میبخشد چــرا که تا حــدودی عــدم قطعیت در مــدل لحاظ شده
است .در این تحقیق ،به تعیین یک گاما به نمایندگی از همهی گاماها پرداخته میشود.
شدهاند؛  4فعالیت 15 ،14 ،12و  18در سطح «ب» برنامهریزی
است و این موضوع کمک میکند تا عوامل تصادفی ،تأثیر کمتری
دقیقه و به
935
به
فعالیت
20
درمان
اتمام
زمان
مدت
اینصورت
در
است.
شدهشده
گرفته
«ج»در
سطح14
 17دربرابر با
فعالیتگاما
فقطمقدار
نمونه،
است.
نظرریزی
برنامه
عنواناند و
به شده
بر برنامه بگذارند .تصویر  ،3تصویری شماتیک (کلی) از تغییرات
است .افزایش
ساعت
عبارتی
دقیقه و به
میزان،اثر500
قطعی این
آنکه
است .حال
رسیده
ساعت
دیگر /6
حالتعدم
نظردرگرفتن
بدون در
فعالیتها
ریزی
 15برنامه
اینجا،
عبارت تا به
بودهیدهد.
نشان م
نسبت/3به8قبل
قطعیت را
این عدم
برنامه در
میلانجام
مشخص،
میعمل
زمان
یک مدت
قطعیت و
که با
ی
درمان 
تهای
به فعالی
دسته از
تصویر ،3
سبزبخشد
رنگمی
تری را
عملی
جنبهی
برنامه
بود،آنولیکن
تصمیمگیرنده درنخواهد
(پردازش)مطابق
باشد اگرچه
قطعیت
تنهاازدرعدم
ناشی
زمان که
عدم
حالت
بررسی
تحقیق،
این
اصلی
بحث
آنکه
حال
است.
دیگر
ی
ه
دست
اما
نکرده،
تغییری
عملشان
اتاق
اند،
ه
شد
داده
نشان
شده تا حدودی عدم قطعیت در مدل لحاظ شده است و این موضوع کمک میکند تا عوامل تصادفی ،تأثیر کمتری بر برنامه بگذارند.
چرا که
قطعیت در مدت زمان عمل (پــردازش) هر فعالیت درمانی است.
که با رنگ قهوهای مشخص شدهاند ،فعالیتهای جابهجا شده
تصویر  ،3تصویری شماتیک از تغییرات برنامه در اثر این عدم قطعیت را نسبت به قبل نشان میدهد.
بهطور کل  173گاما در مدل غیرقطعی ارائهشده ،وجود دارد که
هستند .عالوه بر جابهجایی برخی از فعالیتها از یک اتاق عمل
 170عدد از آنها متعلق به محدودیت  14و  3عدد باقیمانده به
به اتاقی دیگر ،ترتیب همهی فعالیتها تغییر یافته است .عالوه بر
محدودیت  16تعلق دارد .عالوه بر این ،هر گاما میتواند مقادیر
افزایش زمان نهایی خاتمه ،سطح انجام فعالیتها نیز دستخوش
صفر تا  60را اختیار کند .حــال آنکه تعیین مقادیر تکتک این
تغییرات ناخوشایندی خــواهــد بــود .تـعــداد فعالیتهایی کــه در
سطح «الف» انجام خواهند شد در حالت قطعی  15مورد بوده که

عدمقطعیت
حالتعدم
درحالت
عملدر
هایعمل
قهای
اتاق
های درمانی
فعالیتهای
قطعیت
در اتا
درمانی در
ریزیفعالیت
برنامهریزی
تصویر:3:3برنامه
تصویر

رضایتی دیگر که
مورداما دسته
نکرده،
تضمینتغییری
اتاقبهعملشان
سؤاالتاند،
نشان داده شده
سطحسبز
هابادررنگ
درمانیتکه
فعالیتهای
کاهشدسته
مورد ،3آن
تصویر
«ب»
مورد از فعالی
یافتهازاست5 .
در 13
به
محدودیت،بایا
احتمالی در
مربوط
اتاق عمل به اتاقی دیگر،
محدودیتیک
نقضفعالیتها از
برخی از
جایی
قرار عالوه برحدجابه
هستند.
جابهجا
فعالیت
مورداند
مشخص 2شده
رنگهقهوه
شدهبرنامه
«ج» در
هایسطح
مانده در
باقی
ریزیایشدهاند و
برنام
است.
احتمال
باالی
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دستخوش تغییرات
سطح انجام
نهاییه خاتمه،
تغییراتی زمان
در افزایش
ریشه بر
خدماتعالوه
یافته است.
ترتیباند.همه
تغییرارائهی
فعالیتدرهاسطح
اینی کاهش
گرفته
متدولوژی
نیز از دو نــوع
فعالیتیهاتوان
اعتبارسنجی ،م
طورکلی ،در
ب
فعالیتکرده
تعدادتحمیل
بود.مدل
قطعیت بر
است که
کاهشاز
استفاده
احتمال
موردنــوع
متدولوژی
حالتــرد.
استفاده ک
مورد
اول،به 13
بوده که
قطعی 15
متفاوتشد در
است.در سطح «الف» انجام خواهند
هایی که
عدم خواهد
ناخوشایندی
اینو
اند.یابد
گرفتهمی
قرارمسئله
برنامهحل
اطمینان» رادرقبل از
مجموعه
عدمسطح «ج
مانده در
اطالعات باقی
مدلاز فعالیتها در سطح «ب» برنامهریزی شدهاند و  2مورد
اعتبارسنجیمورد
یافته است5 .
مرز حاصل از آن ،یک مرز تئوری احتمالی محسوب میشود .روش
کاهش در سطح ارائهی خدمات ریشه در تغییراتی است که عدم قطعیت بر مدل تحمیل کرده است.
ع ــدم قطعیت اس ــت ــوار در ای ــن م ــدل بــا اســتــفــاده از مفهوم
دوم ،ایــن احتمال را بهطور مستقیم ،از حل مــدل بهینهسازی
«اعتبارسنجی احتمالی راهحلهای بهینهسازی مدلهای استوار»
همتای استوار ،به دست مـیآورد که همچنین میتواند بهعنوان
قابل بررسی اســت .مجموعه عدم قطعیت که تشکیلدهندهی
بررسی احتمال نقض محدودیت در نظر گرفته شود که محدوده
سازیمدل
اعتبارسنجی
استوار است ،توسط تصمیمگیرنده تعریف
چهارچوب بهینه
یشــود .ب ــرای هــر دو روش ،مــرزهــای احتمالی
نتیجه نــامــیــده م ـ 
میگردد .ا گر مجموعه عدم اطمینان تمام فضای نامشخص را که
مختلف را میتوان با اطالعاتی با سطوح مختلف عدم اطمینان
عدم قطعیت استوار در این مدل با استفاده از مفهوم «اعتبارسنجی احتمالی راهحلهای بهینهسازی مدلهای استوار» قابل بررسی
حاوی تمام موارد ممکن از پارامترهای نامشخص است ،پوشش
استخراج کرد [ .]37در متدولوژی اول ،از ارزیابی اعتبار احتمالی،
جموعه
م
اگر
گردد.
می
تعریف
گیرنده
تصمیم
توسط
است،
استوار
سازی
بهینه
است .مجموعه عدم قطعیت که تشکیلدهندهی چهارچوب
برتسیماس و سیم در سال  ، 2004یک حد احتمالی برای "فاصله
دهد ،پس مطمئن است که راهحل استوار (اگر وجود داشته باشد)
پوشش :دهد ،پس مطمئن است که
ارائهاست،
نامشخص
پارامترهای
مثال،تمام موارد
(برایحاوی
استرا که
نامشخص
عدم
دادند []25
چندضلعی"
ممکن از مثبت
اعتبارسنجی
فضای شدنی
تمامقطعیت
اطمینانعدم
برای هر نوع
مثال ،اعتبارسنجی احتماالتی در مورد برقراری
قطعیت شدنی است
عدم
برایاسـهر
ـراریداشته باشد)
وجود
راه حل
برای:23
رابط (هی
ـن حال،
ـت).نوعبا ایـ
محدودیت1 ،
(اگر بــرقـ
استوارمــورد
احتماالتی در
ً
نامشخص را پوشش دهد،
مجموعه
حقیقت،
این حال،
حقیقت 1 ،است).
محدودیت،
شود تا
تعریف نمی
قطعیتدرلزوما
مجموعه باعدم
در
2
شودÃتا کلفضای 
عدمکلقطعیت لزوماً تعریف نمی
i
≥
≤
−
Pr
γ
η
exp
Ã
مجموعهای∑ 
برای مثال ،
بدهد i.
اجازهمیگیرنده
معینی ،تصمی
ممکن است
پوشش
محدود
است
دهد،بهزیرامیزان
گیرنده
نامشخص راتصمیم
فضایممکن است
زیرا
ij ij
i 
نقض محدودیت را∈ M
غیرممکن 
 j òJ i

 2 Ji 
برای مثال،
بدهد.
را
محدودیت
نقض
ی
ه
اجاز
معینی،
میزان
به
برای پوشش فضای غیرقطعی و نامحدود ،تعریف شود.
توزیعدر آن Γi
استراکه در
پارامترهایی
احتمالی ،تعداد
غیرقطعی باشیم و که
نقضبا
محدودیت  iام
فضای
محدودیتهای
یکاست مجموع
غیرممکن
بدانیم ،درجه
نامشخص
پارامترهای
عملی داشته
پوششحل
براییک راه
محدود اگر
داده شده،
برای
عدم قطعیت روبهرو میشوند که میتواند مقادیر صفر تا J i
اختیار
را
شود.
تعریف
نامحدود
ومحدودیت دقیقاً همان احتمالی است که محدودیت نقض میشود .در مواردی که عدم قطعیت مجموعه تمام فضای نامشخص را
کند.
ب ــرای یــک مــحــدودیــت داد ه ش ــده ،ا گــر یــک راهح ــل عملی
پوشش نمیدهد ،سؤال زیر بهطور طبیعی به وجود میآید :قبل از حل یک مسئله بهینهسازی استوار ،چه اندازهای از عدم قطعیت
همانطور که در تصویر  4نشان داده شده است ،با افزایش
داشته باشیم و توزیع احتمالی پارامترهای نامشخص را بدانیم،
ً
حاصل شود که میزان نقض محدودیت از یک سطح معینی عبور نکند؟ پس از حل مسئلهی بهینهسازی استوار،
الزم است تا اطمینان
مقدار گاما ،میزان احتمال نقض محدودیت کاهش مییابد که
درجه نقض محدودیت دقیقا همان احتمالی است که محدودیت
ً
کامال منطقی است ،زیرا با افزایش مقدار گاما ،تعداد پارامترهایی
نقض میشود .در مواردی که عدم قطعیت مجموعه تمام فضای
16
که با عــدم قطعیت روبــهرو میشوند ،افــزایــش مییابد و در واقع
نامشخص را پوشش نمیدهد ،سؤال زیر بهطور طبیعی به وجود
تعداد بیشتری از پارامترهای غیرقطعی در مدل حضور مییابند که
میآید :قبل از حل یک مسئله بهینهسازی استوار ،چه انــدازهای
این موضوع ،موجب میشود تا میزان نقض محدودیتی که عدم
از عدم قطعیت الزم است تا اطمینان حاصل شود که میزان نقض
قطعیت پارامترهای آن منظور شده است ،کاهش یابد .اما در کنار
محدودیت از یک سطح معینی عبور نکند؟ پس از حل مسئلهی
این کاهش احتمال نقض محدودیت که افزایش اطمینان از نتایج
بهینهسازی استوار ،میزان نقض محدودیت چیست؟ پاسخ به این

رابطهی
:23





i M


 Γi2
exp


 

 2 Ji


Pr   ij ij  Γi
ٍ  j Ji

که در آن  ،  iتعداد پارامترهایی است که در محدودیت  iام با عدم قطعیت روبهرو میشوند که میتواند مقادیر صفر تا  J iرا اختیار
کند.
1.0000
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به ازای
محدودیت
نقضنقض
احتمال
تصویر :4
مقادیر گاما
ازای
محدودیت به
احتمال
تصویر :4
جدول  :6مقادیر گاما به ازای احتمال نقض
محدودیتمحدودیت کاهش مییابد که کامالً منطقی
احتمال نقض
همانطور که در تصویر  4نشان داده شده است ،با افزایش مقدار گاما ،میزان
تعداد طور
محدودیت (به
احتمال
شوند1 ،
0/8رو می0/9
پارامترهایی که با0/6عدم 0/7
0/5
0/3تعداد 0/4
افزایش 0/2
است 0،زیرا با 0/1
تقریبی)از
بیشتری
نقضدر واقع
یابد و
افزایش می
قطعیت روبه
مقدار گاما،
گاما
0
3
5
7
8
9
10
12
14
16
≥ 35
پارامترهای غیرقطعی در مدل حضور مییابند که این موضوع ،موجب میشود تا میزان نقض محدودیتی که عدم قطعیت پارامترهای
مقدار تابع
تصویر
است،و در
همراه دارد
مدل را به
های
پردازشبهفعالی
ریاضی ارائه
محدودیت درکهمدل
احتمال نقضشده است.
ت دارد
همراه
زمانمدل را
شده،نتایج
اطمینان از
افزایش
شده،کاهش
داده این
نشان کنار
یابد 5.اما در
کاهش
منظور شده
آن
هدف و به تبع آن ترتیب انجام فعالیتهای درمانی بدتر میشود.
درمانی با عدم قطعیت مواجه است و از نوع استوار است .با استفاده
و در تصویر  5نشان داده شده ،مقدار تابع هدف و به تبع آن ترتیب انجام فعالیتهای درمانی بدتر میشود.
اگرچه با یکسان در نظر گرفتن مقدار همهی گاماها ،از این نوع
از مــدل ارائـ هشــده توسط برتسیماس و سیم ،عــدم قطعیت زمان
اگرچه با یکسان در نظر گرفتن مقدار همهی گاماها ،از این نوع از پیچیدگی مدل صرفِنظر شده است ولیکن بررسی مقادیر صفر تا
از پیچیدگی مدل صرفنظر شده است ولیکن بررسی مقادیر صفر تا
انجام فعالیتهای درمانی در مدل لحاظ میشود .اما پارامترهای
تعدادی از
آمادهگاما از
مقادیر
نیست .اما
همههمه محاسبات
ایناین
نیازی به
همهم
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60
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محاسبات نیست .اما به دلیل پوشش تمام مقادیر گاما از تعدادی
توالی در این دسته از پارامترها قرار میگیرند .مورد مطالعاتی به کار
از مقادیر شاخص آن برای اعتبارسنجی مدل ارائه شده ،استفاده
گرفته شده مربوط به برنامهریزی فعالیتهای درمانی در اتاقهای
میشود .بر این اساس ،مقدار گامای متناظر با  11نقط ه را در جدول  17عمل یکی از بیمارستانهای صحرایی اســت .بهکارگیری مدل
 6در نظر گرفته و به حل مدل میپردازیم.
ارائهشده در یک مورد واقعی هم به جذابیت و هم به پیچیدگی آن
با جاگذاری مقادیر گاما در مدل اصلی ،برنامهریزی بهینه از
افزوده است .بهمنظور حل مدل از الگوریتم تبرید شبیهسازیشده
فعالیتهای درمانی در هر اتاق عمل به دست میآید .نتایج حاصل
استفاده شده است و عملکرد بهتر این الگوریتم فرا ابتکاری ،با یکی
از آن کــه شامل مــقــدار  C maxو بــرنــامـهریــزی ترتیب فعالیتهای
از روشهــای طراحی آزمایشها تحت عنوان روش سطح پاسخ،
درمانی در هر اتاق عمل است ،در جدول  7آورده شده است.
ن شده است .نتایج ،تغییرات قابل توجهی را پس از اعمال
تضمی 
هــمــانطــور کــه مــشــاهــده م ـیشــود بــا افــزایــش مــقــدار گــامــا که
عدم قطعیت در مدل نشان میدهد .میزان تأثیر عدم قطعیت در
نشاندهندهی سطح عدمقطعیت است ،مقدار جواب بهینه بدتر
مدل به نظر تصمیمگیرنده بستگی دارد و میزان اعمال آن ،میزان
شده است که این امر ،نشاندهندهی اعتبار مدل است .به عبارت
تغییرات در برنام ه را نسبت به حالت قطعی تعیین میکند .عالوه
دیگر مدیران بیمارستانهای صحرایی میتوانند با کاهش سطح
بر ایــن ،با افــزایــش پارامترهای غیرقطعی ،سطح کیفیت انجا م
محافظهکاری ،راهکارهای بهتری را به دست آورند.
فعالیتهای درمانی تغییر میکند و بهطور کل بهتر از حالت قطعی
نخواهد بود و از حالت ایدئال فاصله گرفته است ولیکن به واقعیت
نتیجهگیری
نزدیکتر است.
عدم قطعیتها در جهان پیچیدهی امروزی جزء جداییناپذیر
گفتنی است که اهمیت فعالیتهای درمانی یکسان در نظر
مسائل روزمــره هستند .با در نظر گرفتن ایــن عــدم قطعیتها در
گرفته شده اســت ،حال آنکه میتوانست اولویت و یا اهمیتی در
مسائل واقعی ،میتوان به سطح قابل اعتمادتری از نتایج دست
قالب وزنهایی به آنها تخصیص داده شود و در مدل نیز لحاظ
یافت .در این مقاله نیز به یکی از مسائل پیچیدهی برنامهریزی و
گردد .همچنین ،استفاده از سایر عدم قطعیتها در مدل مطالعاتی
زمانبندی توالی عملیات در محیطی آ کنده از عدم قطعیت پرداخته
این مقاله ،میتواند از جمله تحقیقات آتی در این زمینه باشد.

جدول :7مقدار  C maxو برنامهریزی ترتیب فعالیتهای درمانی در هر اتاق عمل به ازای گاماهای مختلف
شماره برنامه

گاما

C max

1

0

500

2

3

522

3

5

551

4

7

604

5

8

666

6

9

756

7

10

824

8

12

884

9

14

935

10

16

972

فرضاً عدد 35

ً
استفاده از سایر الگوریتمهای فرا ابتکاری و ترجیحا ابتکاری نیز
پیشنهاد میشود.

پینوشت

1. identical
2. proportional
3. unrelated
4. Iterated Greedy Algorithm
5. Greedy Randomized Adaptive Search Procedure

8-12-20-1-18-4-13-5
17-19-6-7-11-9-10
15-2-14-3-16
8-5-20-15-1-18
12-11-19-6-4-7-9
3-13-16-17-2-14-10
5-16-3-1-18-4-9-13
19-6-8-17-11-20-7
14-15-12-10-2
14-20-4-9-1
19-12-11-10-7-3-6
16-15-13-5-8-18-2-17
13-9-15-1-6
5-12-4-19-8-11-17-7
14-3-16-10-18-2-20
1-5-17-3-13-8
6-12-9-10-4-19-15-7
14-11-18-2-16-20
8-5-9-13-15-14-6
1-4-12-11-10
16-19-2-18-17-20-7-3
20-15-1-17-5

اتاق عمل 1
اتاق عمل 2
اتاق عمل 3
اتاق عمل 1
اتاق عمل 2
اتاق عمل 3
اتاق عمل 1
اتاق عمل 2
اتاق عمل 3
اتاق عمل 1
اتاق عمل 2
اتاق عمل 3
اتاق عمل 1
اتاق عمل 2
اتاق عمل 3
اتاق عمل 1
اتاق عمل 2
اتاق عمل 3
اتاق عمل 1
اتاق عمل 2
اتاق عمل 3
اتاق عمل 1

9-14-7-16-11-19-10-12
13-4-8-18-3-6-2
20-1-5-14
10-9-4-19-8-11-6-12
3-16-17-7-13-15-2-18
17-8-15-4-13-1
6-19-5-11-10-20-7
3-9-14-16-12-18-2

اتاق عمل 2
اتاق عمل 3
اتاق عمل 1
اتاق عمل 2
اتاق عمل 3
اتاق عمل 1
اتاق عمل 2
اتاق عمل 3

13-1-6-8-17-11

اتاق عمل 1

9-20-5-19-10-4-12-7

اتاق عمل 2

2-18-15-14-3-16

اتاق عمل 3

6. Branch and Check
7. Adaptive Large Neighborhood Search
8. Variable Neighborhood Search
9. Multi-Start Algorithm
10. Tabu Search
11. Ant Colony Optimization
12. Simulated Annealing
13. auxiliary resources
14. Eligibility constraints
15. Memetic algorithm
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11

≥ 35
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