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چکیده

توجه با است. اندک بسیار پویا، برنامه ریزی در یکنواختی فرض وجود الزام دلیل به معیاره چند تصمیم گیری مسائل حل در پویا برنامه ریزی کاربرد
خال بهینگی، حفظ با که می شود ارائه یافته تعمیم پویای برنامه ریزی عنوان با روشی مقاله این در می شود نقض مواقع برخی در فرض این اینکه به
جمع پذیر و ضرب پذیر توابع از متشکل چندمعیاره مسائل بهینه جواب به می تواند شده ارائه الگوریتم می کند. جبران را یکنواختی فرض وجود

یابد. دست
ای؛ شبکه ریزی برنامه معیاره؛ چند مسائل ریزی برنامه پویا؛ ریزی برنامه کلیدی کلمات

پیش گفتار ١
یکنواختی فرض وجود دلیل به می باشد چندمعیاره توابع بهینه سازی شامل که معیاره چند تصمیم گیری مسائل حل در (DP) پویا برنامه ریزی کاربرد
برنامه ریزی روش به مسائل حل در بهینه جواب به رسیدن تضمین برای الزم شرط یک یکنواختی فرض است. اندک بسیار پویا، برنامه ریزی در
باشد برقرار فرض این اگر و می شوند حفظ بازگشتی مراحل وسیله به جزئی جواب های برتری که است معنا این به یکنواختی می رود. شمار به پویا
نتیجه در است، سختی کار یکنواختی این حفظ معیاره چند مسائل در متاسفانه ولی یابد دست بهینه جواب به که می کند تضمین پویا برنامه ریزی
،[٢] می کند حل را مشکل این (GDP) یافته تعمیم پویای برنامه ریزی ندارد. وجود باشد بهینه DP توسط آمده بدست جواب اینکه برای تضمینی

نباشند. بهینه جزیی جواب های این خود هرچند شوند شناسایی می شوند بهینه جواب به منجر که جزئی جواب های که می دهد اجازه زیرا
است زیر صورت به معیاره چند مسئله یک کلی فرم

max u(z) (١)
s.t. z ∈ Z,

است. جواب فضای Z و می باشد مختلف معیارهای از ترکیبی u(z) آن در که
فرض به نیازی معیاره چند تصمیم گیری مسئله یک حل برای که می دهیم تعمیم بگونه ای را DP روش ،[٣] مرجع اساس بر مقاله این در

نباشد. بهینه جواب به رسیدن برای یکنواختی

مسیر بهترین معیاره چند مسئله ٢
است یک طرفه کمان های از T ⊆ S × S مجموعه یک و گره ها از S = {١, ..., N} تهی غیر مجموعه ی یک شامل یک طرفه شبکه ی یک
شده مشخص N و ١ گره با ترتیب به که مقصد یک و مبدا یک تنها که می شود فرض است. j گره به i گره از کمان بیانگر (i, j) ∈ T که
برای (ik, ik+١) ∈ T طوریکه به است (n ≥ ٢) بیشتر یا و گره دو از متشکل بصورت توالی یک π مسیر یک دارد. وجود شده است مشخص
که معنی این به باشد چرخشی غیر شبکه که می شود فرض است. شبکه یک در ممکن مسیرهای تمام مجموعه ی بیانگر φ .k = ١, ..., n− ١

می کنیم: تعریف ،j گره هر برای .i١ ̸= in ،π ∈ φمسیر هر برای

φ(j) = {π ∈ φ(j)| i١ = ١, in = j}, (i, j) ∈ T,

و است j گره به مبدا از مسیرها تمام مجموعه ی که

χ(j) = {π ∈ φ(j)| i١ = j, in = N},

یک (i, j) ∈ T هر می شود، تعریف زیر صورت به شبکه روی بازگشتی ساختار یک است. مقصد به j گره از مسیرها تمام مجموعه ی بیانگر که
طول بردار یک z : φ → Rp مسیر طول تابع یک معیارهاست. تعداد نشانگر p که است lij = (l١ij , ..., l

p
ij) ∈ Rp صورت به طول بردار
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.(d, p) مسیر طول بردار با یک طرفه شبکه :١ شکل

این که می کنیم فرض است. Rp فضای در دودوئی عملگر یک ◦ که است π ∈ φ مسیر هر برای z(π) = li١i٢ ◦ ... ◦ lin−١in بصورت مسیر
معیار k−امین مقادیر چگونه می کند مشخص که است دودوئی عملگر یک ◦k هر که می شود تعریف ◦ = (◦١, ..., ◦p) بصورت دودوئی متغیر
و است) استاندارد جمعی عملگر یک ◦k که است معنی این (به ◦k = + باشد، مسافت مفهوم معیار k−امین اگر مثال برای می شود. محاسبه
عملگر ◦k که است معنی این (به ◦k = × دیگریست)، از مستقل کمان هر برای احتمال ها این (که باشد موفقیت انتقال احتمال معنی به اگر

دهید قرار است. استاندارد) ضربی

Z(j) = {z(π)|π ∈ φ(j)}, (٢)

شناسایی بردار یک آن در که Z(١) = {z١} می دهیم قرار است. j گره به مبدا از ممکن مسیرهای تمام طول بردارهای تمامی شامل مجموعه ای که
برای و ٠ ،(◦k = +) جمع پذیر توابع برای z١ از جزء k−امین بنابراین . z١ ◦ zij = zij داریم ،(i, j) ∈ T کمان-های تمام برای که است
باشد. شده تعریف مسیر طول بردارهای روی u : Rp → R چندمعیاره تابع یک که می شود فرض می باشد. ١ ،(◦k = ×) ضرب پذیر توابع

دیگر عبارت به است. مقصد به مبدا از مسیرهای طولی بردارهای تمامی روی u تابع کردن ماکزیمم ما هدف

max
z∈Z(N)

f∗ = u(z). (٣)

شده ارائه الگوریتم با مشکل این که نیست مقدور بهینه جواب یافتن گاهی پویا برنامه ریزی مسائل حل برای یکنواختی فرض وجود لزوم به توجه با
[١] می شود تعریف زیر صورت به z, ẑ ∈ Z(j) هر برای یکنواختی فرض می پردازیم. یکنواختی فرض بیان به ادامه در می شود. رفع

u(z) ≤ u(ẑ) ⇒ u(z ◦ ljk) ≤ u(ẑ ◦ ljk) , (۴)

ẑ بردار به z بردار اگر می شود. حفظ بهینه جواب در جزئی جواب های اولویت های باشد، برقرار فرض این اگر .(j, k) ∈ T و j, k ∈ S که
دو معیاره چند مسائل این حل برای مرسوم DP روش نمی شوند. انتخاب بهینه جواب در z مسیرهای زیر از کدام هیچ آن گاه باشد نداشته اولویت
شوند باعث نتیجه در و کرده برقرار را یکنواختی فرض تا شده ترکیب یکدیگر با u عملکرد تابع و ◦ دودوئی عملگر آن در که دارد حل روش نوع

باشد. معتبر DP طریق از آمده دست به جواب که
زیر صورت به u(z) و ◦ = (+, . . . ,+) می کنیم انتخاب جمع نوع از را ◦ دودوئی عملگر باشد، جمع پذیر نوع از معیارها تمام اگر اول: روش

می شود محاسبه

u(z) = k١z١ + . . .+ kpzp , (۵)

هستند. ثابت مقادیر kp, . . . , k١ آن در که
زیر صورت به u(z) و ◦ = (×, . . . ,×) می کنیم انتخاب ضرب نوع از را ◦ دودوئی عملگر باشد، ضربی نوع از معیارها تمام اگر دوم: روش

می شود محاسبه

u(z) = kz١
α١ + ...+ kzp

αp , (۶)

جمعی یا ضربی نوع یک از معیارها همه ی همیشه یعنی نیست، برقرار همیشه روش این فرض های متأسفانه .z ⩾ ٠ باید دوم روش مورد در
یکی و (ضربی) احتمال نوع از معیارها از یکی مثال معیاره چند مسائل در که زمانی می شود. آغاز اینجا از مرسوم DP مشکل واقع در و نیستند.
کنیم. استفاده یافته تعمیم DP از باید و ندارد کارایی مرسوم DP پس نیست برقرار یکنواختی فرض چون آن گاه باشد، (جمعی) مسافت نوع از
مسیر یک که می کند بیان ضعیف بهینگی قانون همچنین باشد. شده تشکیل بهینه مسیرهای زیر از باید بهینه مسیر یک بهینگی، قانون اساس بر
الزم بهینه مسیر مسیرهای زیر ضعیف، بهینگی قانون در باشد. بهینه مسیرها، زیر این از بخشی می تواند که می شود تشکیل مسیرهایی زیر از بهینه
،z(π) = (z١(π), z٢(π)) برای باشد. بهینه باید حتما بهینه مسیر مسیرهای زیر می کند بیان بهینگی قانون صورتیکه در باشند بهینه که نیست
بیان به مجموعه دو این از استفاده با می گیریم. نظر در را B(j) = {z٢(π)|π ∈ χ(j)} و A(j) = {z١(π)|π ∈ χ(j)} مجموعه دو

می پردازیم. GDP الگوریتم

٨٢
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.١ مسئله برای B(j) مجموعه روی موردنیاز اکسترمم :١ جدول
j−ام گره min[b] max[b]

٣ ٠٬۵٧ ٠٬۶۴
۴ ٠٬٧۶ ٠٬٨٠
۵ ٠٬٩۵ ٠٬٩۵

GDP روش الگوریتم ٢ . ١

می شود. خالصه زیر گام های طی GDP الگوریتم
بگیرید. نظر در را (d, p) و (d̂, p̂) :٠ گام

p ⩾ p̂ و باشد d = d̂ اگر صورت این غیر در می شویم؛ متوقف و می کنیم حذف را (d, p) سپس باشد، p ⩽ p̂ و باشد d = d̂ اگر :١ گام
می شویم. متوقف و می کنیم حذف را (d̂, p̂) سپس

می شویم. متوقف و می کنیم حذف را (d̂, p̂) باشد، p ⩽ p̂ اگر :٢ گام
می کنیم. توقف و حذف را (d, p) باشد، برقرار d̂− d ≤ λ(min[b]

B(j)

)(p̂− p) رابطه اگر :٣ گام

می کنیم. توقف و کرده حذف را (d̂, p̂) باشد، برقرار d− d̂ ≤ λ(max[b]
B(j)

)(p− p̂) اگر :۴ گام

می شویم. متوقف و ندارد وجود تفاوتی مسیر دو بین :۵ گام

شده تعریف کمان از عبور موفقیت احتمال و کمان طول معیار دو کمان، هر روی بگیرید. نظر در را ١ شکل با متناظر یک طرفه شبکه .١ مثال
گردد. حداکثر مقصد به رسیدن موفقیت p احتمال و حداقل d مسیر فاصله که قسمی به است ۶ گره به ١ گره از مسیر انتخاب مسئله هدف است.

مجموعه روی مسئله اکسترمم  های ،j ⩾ ٢ هر برای الگوریتم، اعمال با می کنیم. تعریف u(d, p) = −d + ٢٠p صورت به را u تابع
مشاهده که همان طور شده اند، مقایسه ٢ جدول در ١ مسئله حل برای GDP و DP روش های از حاصل نتایج شده اند. گزارش ١ جدول در B(j)

نیست. بهینه جواب یافتن به قادر DP می شود

گیری نتیجه ٣
GDP روش از استفاده این با کند. جبران را DP روش محدودیت های و کاستی ها می تواند GDP روش چگونه که شد مشاهده مقاله این در
کرده حل یکنواختی فرض بودن برقرار بدون را شده است تشکیل ضرب پذیر و جمع پذیر مختلف انواع با توابع از که چندمعیاره ای مسائل می توان
نخواهد مسائل این از بسیاری حل به قادر یکنواختی فرض وجود به بودن وابسته دلیل به DP روش که حالی در یابد دست نیز بهینه جواب به و

بود.
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.١ مسئله برای GDP و DP روش های نتایج مقایسه :٢ جدول
گره (d, p) دوتایی DP روش GDP روش
j j گره به u(d, p) f(j) u(f) i∗  f(j) u(f) i∗

١ (٠, ٠٫٠٠) ٠٬٠٠ (٠, ٠٫٠٠) ٠٬٠٠ -  (٠, ٠٫٠) ٠٬٠٠ -

٢ (٣, ٠٫٩٠) ١۵٬٠٠ (٣, ٠٫٩) ١۵٬٠ ١ (٣, ٠٫٩) ١۵٬٠ ١

٣ (٢, ٠٫٧۵) ١٣٬٠٠ (۴, ٠٫٩) ١۴٬٠ ٢ (٢, ٠٫٧۵) ١٣٬٠ ١
(۴, ٠٫٩٠) ١۴

۴ (۶, ٠٫۶٠) ۶٬٠٠ (٧, ٠٫۶٧) ۶٬۵٠ ٢ (۶, ٠٫۶) ۶٬٠ ٣
(٧, ٠٫۶٧) ۶٬۵٠
(٨, ٠٫٧٢) ۶٬۴٠

۵ (۴, ٠٫۴۵) ۵٬٠٠ (۶, ٠٫۵۴) ۴٬٨٠ ٣ (۴, ٠٫۴۵) ۵٬٠ ٣
(۶, ٠٫۵۴) ۴٬٨٠
(١٠, ٠٫۵٧) ١٬۵٢

۶ (۵, ٠٫۴٣) ٣٬۵۵ (٧, ٠٫۵١) ٣٬٢۶ ۵ (۵, ٠٫۴٣) ٣٬۵۵ ۵
(٧, ٠٫۵١) ٣٬٢۶
(٨, ٠٫۵۴) ٢٬٨٠
(٩, ٠٫۵٨) ٢٬۵٢
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