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 چکیده

ش مساله پژوه نیدر ا ها دارند.مارستانیعمل در ب یهااتاق ییکارآ شیدر افزا ییعمل، نقش بسزا یهابندی اتاقو زمان یزیبرنامه ر

ا ست. مساله بارفته گقرار  یمورد بررس یدرمان یآموزش یها مارستانیب یواقع یهاتیبا در نظر گرفتن محدود یبندی روزانه اعمال جراحزمان

و  هایراحجک از یهر  و زمان شروع یتوال نییبندی باز به تعزمان یو استراتژ یکاوریو ر یجراح ،یجراح یمرحله آماده ساز 3درنظر گرفتن 

  یطراح طعیحالت ق در حل مساله یبرا یمورچگان به صورت دوسطح یفراابتکار تمیالگور کی. پرازدیم در هر مرحله ازیمنابع مورد ن صیتخص

  بیرکبا ت یساز هیبر شب یمبتن یساز نهیبه کردیرو ،یدر مدت زمان اعمال جراح تی، به منظور درنظر گرفتن عدم قطعسپسشده است. 

 یآموزش مارستانیاز ب یواقع ینمونه تصادف 15با حل  یروش فراابتکار ییکارا شده است. شنهادیپی ساز هیمورچگان و شب یتم فراابتکاریرالگو

 .حاکی از کارایی روش پیشنهادی در حالت قطعی و احتمالی است جیاست. نتا شده ینژاد تهران بررس یهاشم دیشه یدرمان

 كلمات كلیدی 

 ، بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازیالگوریتم جامعه مورچگانزمان بندی اعمال جراحی، 

 

Daily Surgical Scheduling By Simulation Based Optimization Approach 

 Marzie Imani Imanlu, Arezoo Atighehchian 

Department of Management, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran 

 

ABSTRACT 

Operating room planning and scheduling have an important role in enhancing the effectiveness of operating 

rooms in hospitals. In this research, daily surgery scheduling problem considering real limitations of teaching 

hospitals is investigated. In this problem with regard to three stages of operations (preparation, surgery and 

recovery) and by using open strategy, the sequence and the allocation of resources needed at each stage of 

surgeries are determined. An Ant Colony algorithm is designed in two stages for solving the problem in 

deterministic environment. Next, in order to consider the uncertainty in duration of surgeries, a hybrid 

simulation-optimization approach is proposed using the ant colony algorithm and simulation. The 

proposed algorithm is tested through solving 15 random samples of real problems from Hasheminejad 

hospital in Tehran, Iran. The results indicate the efficacy of proposed method in deterministic and uncertain 

environment. 

KEYWORDS 

Surgery scheduling, Ant colony algorithm, Simulation-based optimization 

 

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.iiec2017.com/
mailto:a.atighehchian@ase.ui.ac.ir
http://www.sid.ir


 

 

 مقدمه -1

در  مهارانیارائهه دهدمات سه مت بهه ب یتیریمهد یجنبهه ههااهمیت 

 یاغلب اتاق ها. در حال افزایش است یا ندهیها به طور فزا مارستانیب

اتهاق  یشنادته شهده و زمهان بنهد مارستانیمنبع ب نیتر یاتیعمل ح

دهدمات  تیهفیک نیو همچنه اتیعمل یبهبود بهره ور یعمل برا یها

در مههرور . .Error! Reference source not foundمهههم اسههت

 یم یمختلف دسته بند یاز جنبه ها یجراح یبندزمان لیمسا اتیادب

که  یشده اند، در حال یزیاز قبل برنامه ر یانتخاب یاعمال جراح. شوند

منتظهره در طهول روز  ریهمعموال به طور غ یانتخاب ریغ  یاعمال جراح

مهی توانهد در سهه سهط  بندی اعمهال جراحهی . زمانندیآ یبوجود م

تخصیص اعمال استراتیک، تاکتیکی و عملیاتی باشد. در سط  عملیاتی 

استراتژی زمهان  .[1]شود یم یزیعمل برنامه ر یاتاق هابه  جراحی

های عمل به سه صورت باز، بلوکه و بلوکه اص ح شهده مهیبندی اتاق

فهرد  کیه یاتاق عمهل بهرا یزمان هایبلوک ،باشد. در استراتژی بلوکه

زمانی  در استراتژی باز هیچ بلوک .شودیحفظ م یگروه جراح ایجراح 

در ههر روز  مهارانیب یبنهدو زمان برای  جراحان نگه داشته نمی شهود

 یاز دو اسهتراتژ یبهیترک. استراتژی بلوکه اص ح شده  شود یم نییتع

 نیهبا ا شودیباز گذاشته م یباز و بلوکه است که درآن چند بلوک زمان

 . [3]     ابدی یم شیبلوکه افزا یاستراتژ یریکار انعطاف پذ

 و یجراح ،یقبل از جراح یشامل سه مرحله آمادگ یجراح ندیفرآ

 نیادارد. در  یبه منابع مختلف ازیکه هر مرحله ن باشدیم یکاوریر

 منابعمانند  یجراح ندیبا درنظر گرفتن هر سه مرحله فرآ پژوهش

 کمک جراح و تخت زات،یتخت قبل از عمل، اتاق عمل ، جراح، تجه

و  یاتیدر سط  عمل یانتخاب یاعمال جراح زانهرو یبه زمانبند یکاوریر

 شود. یباز پردادته م یبا استراتژ

نظر گرفته اند. در  یاز پژوهشگران مساله را در حالت قطع یبعض

و پس  شده استدرنظر گرفته  یجراح ندیسه مرحله فرآ [1]در مقاله 

 تمیمساله، الگور یمختلط برا  یعدد صح یزیمدل برنامه ر هیاز ارا

شده حل آن توسعه داده  یرا برا (ACO)کلونی مورچگان یفراابتکار

باشد.که  یم یو دارج یدو سط  دادل یاراشده د هیراا تمی. الگوراست

منابع هر  یو در سط  دادل یاعمال جراح یتوال یدر سط  دارج

 شود. یم نییتع یمرحله از اعمال جراح

با اغلب  یو واقع دهیچیپ لیدر برابر مسا یساز نهیبه یروش ها

-یم یاز حد ساده ساز شیرا ب ستمیس نکهیا ای دنشو یمشکل روبرو م

 ستمیپردادتن به س ییتوانا یساز هیشب یسو روش ها گریاز د ند.نک

 کیهستند و اغلب  ریحال وقت گ نیرا دارند با ا دهیچیپ یها

شکاف در  کی نیبنابرا دهند. ینم هیارا یرقابت یساز نهیبه یاستراتژ

برنامه  یمقابله با چالش ها یموثر و کارامد برا یروش ها یبرا اتیادب

 نهیبه کیتکن ریاد یسال هادر رو  نی. از ا[4]وجود دارد یجراح یزیر

 یهر دو روش را داشته و تاحد یایکه مزا یساز هیبر شب یمبتن یساز

. چو مورد توجه قرار گرفته استدهد، میرا پوشش  کیهر  بیمعا

را مطرح  یساز هیشب یساز نهیبه کردیرو (2011) 1،پترمن و همکاران

 یزیمونت کارلو و مدل برنامه ر یساز هیاز شب یبیکرده اند که ترک

با هدف  یاعمال جراح برنامه ریزیمختلط است و به   یعدد صح

جهت (2013)2صارمی و همکاران .[5]بخش پردادته اند یکاهش شلوغ

حل مساله سه روش بهینه سازی مبتنی بر شبیه سازی مطرح کرده 

اند. روش اول شبیه سازی گسسته پیشامد را با الگوریتم جست و جوی 

ممنوع ترکیب می کند. در روش های دوم و سوم جواب اولیه الگوریتم 

از برنامه ریزی عدد صحی  و صفر و  جست و جوی ممنوعه، با استفاده

یک به دست می آید، جواب ها رتبه بندی شده و در لیست کاندید 

با  (2015)3و همکاران انگیل. [4]های شبیه سازی قرار داده می شوند

از سه  یبیکه ترک یبندبرنامه  زمان درنظر گرفتن تنها مرحله جراحی،

کرده اند. با استفاده از روش سط   هیارارا ، است ساده یبندقانون زمان

 یبرا جی. نتادیآ یبه دست م نیانهر کدام از قو نهیبه یوزن ها 4پاسخ

به  یجواب ها تیشود و در نها یداده م یساز هیبهبود به مدل شب

ممنوعه   یجست و جو تمیرا با الگور یبیترک کردیدست آمده از رو

 هیابتدا با استفاده از شب( 2016)5ازکان و همکاران .[6]کرده اند سهیمقا

و در ادامه از  ییشناسارا  ندیفرآ یو گلوگاه ها ستمیاجزا مهم س یساز

فراهم شده  یساز هینرم افزار شب کیکه در  کپارچهی یساز نهیبه

بهبود عملکرد استفاده  یمنابع برا ماتیتنظ نیبهتر یابیارز یاست، برا

 نهیبه یبرا نگیلیآن یساز هیشب تمیمقاله از الگور نیکند. در ا یم

 .[6]استفاده شده است یساز

 یبندزمان یبرا یساز هیو شب یساز نهیبه ختهیآم مقاله نیدر ا

 بیشده است. بر اساس مطالعات انجام شده ترک شنهادیاتاق عمل پ

 لیاحل مس یبرا ونتا کن یساز هیمورچگان و شب یفرابتکار تمیالگور

ل به ح مقاله نیاهمچنین  اتاق عمل استفاده  نشده است یبندزمان

ا ب رانیا یدرمان یآموزش یمارستانهایاز ب ینمونه واقع کیمساله 

پردازد که در آن  یم یساز هیبر شب یمبتن یساز نهیبه کردیرو

اتاق عمل، جراح،  تیاز جمله محدود ستمیس یواقع یها تیمحدود

مرحله قبل از  3هر   و  لحاظ شده است زاتیکمک جراح و تجه

 در نظر گرفته شده است. یکاوریو ر یجراح نیح ،یجراح

 بیان مساله -2

پردادته شده است.  یانتخاب مارانیب یفقط به زمانبند مقاله نیدر ا

معموال . آماده است مارانیب ستیصورت که روز قبل از عمل ل نیبه ا

 نی( ، حیمرحله قبل از عمل )آماده ساز 3شامل  یجراح اتیعمل

باشد . در مرحله قبل از  ی( میکاوری( و بعد از عمل)ریعمل)جراح

 نیبعد از ا .را برعهده دارد ماریب یآماده ساز فهیپرستار وظ کیعمل 

 ماریدر دسترس بود ، ب یجراح یمرحله اگر همه منابع الزم برا

منتظر  دیبا نصورتیا ریشود در غ یفرستاده م یجراح قبه اتا مایمستق
                                                           

1 Chow, Puterman et al 
2 saremi et al 
3 liang et al  
4 response surface method 
5 ozkan et al 
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 یجراح ،اگر همه منابع الزم در دسترس بود، یبماند. در مرحله جراح

 کیهر  گردد. یمنتقل م یکاوریشود و بعد از آن به بخش ر یانجام م

منابع در  نیدارد که اگر هر کدام از ا ازین یاز سه مرحله به منابع

افتد. منابع در نظر گرفته  یم قیبه تعو یعمل جراح دسترس نباشد

، اتاق عمل  ،رقبل از عمل، پرستامقاله شامل تخت  نیا یشده برا

باشد. تخت قبل از عمل،  یم یکاوریو تخت ر زاتی، تجهجراح ار،یدست

 یبرا یاست ول کسانی مارانیهمه ب یبرا انو پرستار یکاوریرتخت 

تواند  یاز منابع م یمنابع با توجه به نوع عمل گروه داص ریسا

وجود ندارد و عملکرد همه  مارانیانتخاب ب نیب یتی. اولوابدی صیتخص

در این مقاله  در نظر گرفته شده است. کسانی، نوع کیمنابع از 

 میاگر فرض کنتخصیص دو مرحله ای انجام شده است بدین معنی که 

ابتدا ،  i∈Iهر  یوجود داشته باشد، برا( I )ها یکه مجموعه جراح

عمل  هر مرحله از یمشخص شده سپس برا یآن در توال گاهیجا

 .ابدییم صیمنابع در دسترس تخص نیمنابع الزم از ب ،یجراح

 رویکرد حل مساله -3

بر  یمبتن یساز نهیبه یبیترک کردیبه منظور حل مساله از رو

 یمبتن یساز نهیبه یها تمیاستفاده شده است، در الگور یساز هیشب

جست و   یها تمیمانند الگور یابی نهیروش به کی  یساز هیبر شب

 !Error)شود یمتصل م یساز هیمدل شب کیبه  یفراابتکار یجو

Reference source not found. ))  از  هیجواب اول کی. ابتدا

جهت  هیجواب اول نیا .دیآ یبه دست م یفراابتکار یجست و جو

 هیشب تمیشود، الگور یداده م یساز هیعملکرد به مدل شب  یابیارز

،  یواقع یایدن یساز هیو شب یاحتمال یبا درنظرگرفتن پارامترها یساز

را به روش  یابیارز نیا جهیاز جواب انجام داده و نت یعملکرد یابیارز

جواب  کیبه  دنیتا زمان رس ندیفرآ نیگرداند و ایجست و جو بر م

 شود. یمطلوب تکرار م نهیبه کینزد ای نهیبه

 با بیجهت جست و جو و ترک یمتعدد یفراابتکار یها تمیالگور از

                                                                                  تمیاز الگور مقاله نیتوان استفاده کرد. در ا یم یساز هیشب روش

 مورچگان جهت جست و جو استفاده شده است. یکلون

 

 

 یساز هیشب بر یمبتن یساز نهیبه کردیرو(  1 )شکل

و  گویبار توسط دور نیاول ی( براACO) مورچه ها یکلون تمیلگورا

 لیمساحل  یراه حل چندعامله برا کی( به عنوان 1991)  6همکاران
                                                           

6 Dorigo et al 

کوتاه  افتنیجهت  یواقع یاز رفتار مورچه هاکه  شد هیارا یساز نهیبه

 یزیرمساله برنامه . [8]به منبع غذا الهام گرفته شده است ریمس نیتر

روبروست و  یمختلف یها تیعمل با عدم قطع یاتاق ها یو زمان بند

 تمیشود. الگور یدر نظر گرفته م ایپو یمساله زمان بند کیبه عنوان 

و   بازدورد مثبت یژگیداشتن دو و لیمورچگان به دل یکلون

و  دهیچیپ طیمح  یریادگیدود یبرا یشتریتطابق ب  یدودسازمانده

از  یکیمورچگان  تمیالگور .[1]عمل دارد یاتاق ها یلاحتما

استفاده از اط عات  تیقابلکه در آن بر مدل است  یمبتن یهاتمیالگور

ضمنا  .است شده دهید یسادت جواب به دوب نیمساله در ح یابتکار

 تمیبر نمونه مانند الگور یمبتن یتمهایدر صورت استفاده از الگور

و زمان  ردیصورت گ یساز هیشب دیهر کروموزوم با یبه ازا ک،یژنت

 .ابدی یروش کاهش م ییکارا جهیو در نت شیارافزایروش بس یمحاسبات

 استفاده شده است. ACOاز این رو در این مقاله از الگوریتم 

سپس  واستفاده شده در این مقاله  ACOدر ادامه به تشری  الگوریتم 

 رویکرد ترکیبی پردادته شده است.

 ACOالگوریتم  -1-3

 متیمقاله از الگور نیدر ا یاعمال جراح ی. به منظور زمانبند

ACO یتوال نییکه در سط  اول به تعشده است استفاده  یدوسطح 

مل منابع به هر مرحله از ع صیو در سط  دوم به تخص یاعمال جراح

 ACO تمیاستفاده شده در الگور ینمادها پردادته شده است. یجراح

 شده اند: فیتعر (1)در جدول

 ACOنمادهای الگوریتم  -1جدول 

 نماد تعریف

 j 𝜏𝑖𝑗و iفرومون  بین گره  میزان
𝐼𝑛𝜏𝑐𝑚 شودانجام می cاز نوع  mکه با منبع  iفرومون مربوط به جراحی 

𝑖  
در سادت گراف  cاز نوع  mفرومون مربوط به استفاده منبع 

 kمورچه 

𝐼𝑛𝜆𝑐𝑚
𝑘  

 j 𝜇𝑖𝑗وiاط عات ابتکاری بین گره 
 𝐼𝑛𝜇𝑐𝑚 اط عات ابتکاری در سط  دوم
 α تاثیر فرومون
 β اثیر اط عات ابتکاری
 ρ درصد تبخیر

𝜏𝑖𝑗∆ (i,j)فرومون اضافه شده به گره در مسیر   
انجام  cاز نوع  mکه با منبع  iمربوط به جراحی اضافه شده فرومون 

 .شودمی

∆𝐼𝑛𝜏𝑐𝑚
𝑖  

 AوQ پارامتر تنظیم

j 𝑇𝑗مدت زمان مرحله   

 k 𝐿𝑘تابع هدف مربوط به مورچه
i 𝐸𝑆𝑖جراحی برای  cاز نوع  m زودترین زمان شروع منبع 

𝑐𝑚 

   𝑞0 هر بار استفاده از منبع یبه ازا افتهیمقدار فرومون کاهش 
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 ACO سطح اول الگوریتم -3-1-1

 ریو هر مس یعمل جراح  کیدر سط  اول گراف هر گره نماد 

  ن سط. اجزا اصلی ایباشدیم یاعمال جراح یتوال انگریگره ها ب یرو

 از الگوریتم شامل موارد زیر است:

است که  ×n) (nماتریس مربعی: ماتریس فرومون سطح اول

 iپس از جراحی  jاز این ماتریس بیانگر انتخاب عمل جراحی  𝑎𝑖𝑙درایه 

 .است

پس از اینکه همه  :روز رسانی ماتریس فرومون سطح اولبه 

های ماتریس مسیرمورچه های یک تکرار از گره ها عبور کردند، 

ا برچه فرومون مربوط به بهترین جواب هر تکرار  بر اساس اط عات مو

  .به روز رسانی می شودبهترین جواب 

(1) 𝜏𝑖𝑗 = (1 − 𝜌) × 𝜏𝑖𝑗 + ∆𝜏𝑖𝑗  

(2) 

∆𝜏𝑖𝑗 = {

𝑄

𝐿𝑘
اگر مورچه  k از مسیر 𝑖𝑗 عبور کند

  در  غیر اینصورت                      0
 

 

آمد کار یاستفاده از اط عات ابتکار: سطح اولاطالعات ابتکاری 

  و ندک ییدوب راهنما اریبس یجواب ها افتنیمورچه ها را در  تواندیم

ه از ، در این مقالشودیم فیتعر یمتفاوت یهایاساس استراتژاین بر 

 استفاده شده است. (LPT)قانون طوالنی ترین زمان پردازش
(3) 

𝜇𝑖𝑗 = (∑ 𝑇𝑗
3

𝑗=1
)/(∑ 𝑇𝑗

3

𝑗=1

+ 𝐴) 
 

مورچه ها با استفاده از : تابع احتمال انتقال حالت در سطح اول

 یفرومون و اط عات ابتکار زانیاز م یبیکه ترک یقانون انتقال احتمال

احتمال  𝑃𝑖𝑗 کهکنند. در سط  اول  یجواب م جادیاست، اقدام به ا

 یفرومون  رو زانیاست، وابسته به م iپس از گره  jانتخاب گره 

  :شودیم همحاسب(  4 )رابطه  طبق است و یو اط عات ابتکار رهایمس
(4) 

𝑃𝑖𝑗 =

{
 
 

 
 𝜏𝑖𝑗.

𝛼 𝜇𝑖𝑗
𝛽

∑ 𝜏𝑖𝑗.
𝛼 𝜇𝑖𝑗

𝛽
𝑗∈𝐼0

j  باشد      ∈ I0اگر 

 در غیر  اینصورت                      0

 

 

𝐼0  برای انتخاب پس از گره مجموعه گره های امکان پذیرi است .

چرخ رولت می باشد، گره ای که احتمالش انتخاب گره بعدی بر اساس 

 بیشتر باشد، شانس انتخاب بیشتری دارد.

 ACOسطح دوم الگوریتم  -3-1-2 

منبع به هر مرحله از عمل  صیدر سط  دوم گراف، به تخص

 لیکمت یبرا ازیمنابع مورد ن انگریشود. هر گره ب یپردادته م یجراح

ر ه یانتخاب شده برا، منابع گراف ریو مس یآن مرحله از عمل جراح

 و اجزا اصلی سط  دوم شامل موارد باشدیم یمرحله از عمل جراح

 ذیل می باشد:

 سیدر سط  دوم دو نوع ماتر: ماتریس فرومون در سطح دوم

بهنگام  یبرا یو محل یجهان یاز استراتژ یبیشوند که ترک یم فیتعر

 یبهنگام ساز یجهان یسازند. استراتژ یفرومون را مقدور م یساز

بهنگام  یمحل یجواب هر تکرار و استراتژ نیفرومون بر اساس بهتر

 .ردگییفرومون بعد از هر گام در سادت گراف هر مورچه انجام م یساز

مقادیر این  ماتریس فرومون اصلی در سطح دوم: -1

ماتریس برای ثبت اط عات منابع تخصیص یافته به هر عمل 

ین منظور یک ماتریس سه جراحی در هر مرحله هستند. بد

𝐼𝑛𝜏𝑐𝑚بعدی تعریف می شود که عناصر آن )
𝑖 نشان دهنده )

  است. iبرای هر عمل جراحی  cاز نوع mاستفاده از منبع 

 نیا ریمقاد در سطح دوم: یفرومون محل سیماتر  -2

سادت جواب توسط هر  ندیفرومون در هنگام فرآ سیماتر

سادت جواب هر مورچه  انیمورچه استفاده شده و پس از پا

هر  در هر گام از سادت جواب گردند. یبر م هیاول ریبه مقاد

منبع انتخاب شد، احتمال انتخاب آن  کی کهیمورچه، زمان

 نیو به ا ابدی یکاهش م یجراح هایعمل ریسا یمنبع برا

 شود. یروند استفاده از منابع باالنس م بیترت

 ینوع به روز رسان دو : به روز رسانی فرومون در سطح دوم 

 وجود دارد. زیفرومون ن

فرومون مربوط بروز رسانی فرومون اصلی در سطح دوم:  -1

  شیافزا  (5)جواب را بر اساس  نیمنابع با بهتر صیتخصه ب

 .  دهدیم

 
(5) 𝐼𝑛𝜏𝑐𝑚

𝑖 = (1 − 𝜌) × 𝐼𝑛𝜏𝑐𝑚𝑖

+ ∆𝐼𝑛𝜏𝑐𝑚
𝑖  

مقادیر  بروز رسانی  بروزرسانی محلی فرومون در سطح دوم: -2

راف گهر گره در ه صورت محلی و بعد از هر عبور از ماتریس فرومون ب

 افتد.   مورچه و انتخاب منابع متناظر اتفاق می
(6 ) 𝐼𝑛𝜆𝑐𝑚

𝑘 = 𝐼𝑛𝜆𝑐𝑚
𝑘 − 𝑞0    

 یانکسی ریمسز مورچه ا نکهیاحتمال ا یبه روز رسان نیبا استفاده از ا

 به صورت یکنوادت  منابع جهیو در نت ابدی یعبور کند، کاهش م

 د.نشواستفاده می

 اولویت بادر سط  دوم گراف  اطالعات ابتکاری در سطح دوم:

 عاتمنابعی است که زودتر در دسترس هستند. بنابراین  ماتریس اط 

  :عدد ثابت(K)ابتکاری به صورت زیر محاسبه می شود
(7) 𝐼𝑛𝜇𝑐𝑚 = K/𝐸𝑆𝑖

𝑐𝑚 

   
احتمال  سط  دوم،در : حالت در سطح دومتابع احتمال انتقال 

𝑝𝑐𝑚انتخاب کند،  iرا برای جراحی   c از نوع mمنبع  kاینکه مورچه 
𝑘𝑖 

 نامیده و به صورت زیر تعریف می شود:

(8

) 
𝑝𝑐𝑚
𝑘𝑖

= {

[𝐼𝑛𝜏𝑐𝑚
𝑖 ∗ 𝐼𝑛𝜆𝑐𝑚

𝑖 ]𝛼 ∗ (𝐼𝑛𝜇𝑐𝑚)
𝛽

∑ [𝐼𝑛𝜏𝑐𝑚
𝑖 ∗ 𝐼𝑛𝜆𝑐𝑚

𝑖 ]𝛼 ∗ (𝐼𝑛𝜇𝑐𝑚)
𝛽

𝑔∈𝐺  
  𝑔 ∈ 𝐺اگر   

  در غیراینصورت                                                           0
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 مبتنی بر شبیه سازی پیشنهادی روش بهینه سازی  -2-3

ای در این مقاله به منظور در نظر گرفتن عدم قطعیت در زمان ه

  توضیشبیه سازی مونت کارلو با الگوریتم کلونی مورچگان  جراحی

روش  نیا  یبه توض ریز یفاز ها یط .ترکیب شده استداده شده، 

  .میپرداز یم

با استفاده از برای هر مورچه  جوابیک  دیتول -فاز اول

رنظر و با د ACO تمیفاز با استفاده از الگور نیدر ا :ACO تمیالگور

 یاعمال جراح صیو تخص ی، توالیجراح یهازمان نیانگیگرفتن م

 .شودیمورچه مشخص م هر یبرا

 یساز هیهر مورچه و هر تکرار شب یبرا :یساز هیشب فاز دوم:

 :شودیانجام م ریز یگام ها

و با  گرددیم افتیدر ACOبه دست آمده از  یجواب قطع:1گام 

 هیبشروش  بکارگیریبا  و یاعمال جراح یاحتمال یهااستفاده از زمان

  .شودیم نییتع یزمان احتمال یهر عمل جراح یمونت کارلو  برا یساز

 ،مدهبه دست آ یاحتمال یزمان هابا :  یزمان یه روز آورب :2گام 

 .شودیانجام م یزمان یبه روزآورشبیه سازی فرآیند و  اتیعمل

 یزمان یها یبا توجه به به روزآور محاسبه تابع هدف::  3گام 

و  یاعمال جراح نیب یکاری)مجموع ب ی، تابع هدف احتمالانجام شده

محاسبه  یساز هیهر تکرارشب یعمل( برا یاتاق ها یاضافه کار

 هیشب یمشخص شده برا یبه تعداد تکرارها 3و2 و1ی. گام هاشودیم

  .شودیتکرار م یساز

از تابع هدف های به  تعیین جواب برای هر مورچه:-فاز سوم

ورچه قرار میانگین گرفته شده و برابر با جواب هر م 2دست آمده از فاز 

 شود.داده می

 مورچه با بهترین جواب در هر تعیین جواب جهانی:-فاز چهارم

 شود و در صورتی که بهترین جواب از جواب جهانیتکرار مشخص می

 شود.کمتربود، جواب جهانی برابر با بهترین جواب قرارداده می

جواب جهانی به دست آمده از به روزآوری فرمون: -فاز پنجم

 یجادافاز چهارم مبنای به روز رسانی فرومون در سط  اول و دوم  و 

ماتریس های فرومون در سط   است. ACOجواب جدید در الگوریتم 

 شود.به روز می 5و  1اول و دوم  به ترتیب طبق معادالت 

 نیهبرای هر تکرار الگوریتم تا زمانی که به جواب نزدیک به به

ب جوا مطلوبی برسیم، فازهای اول تا پنجم، انجام و درنهایت بهترین

 شود.گزارش می

 توصیف سیستم مورد مطالعه -4

بیمارستان هاشمی نژاد جهت مطالعه موردی انتخاب شده است. 

نوع عمل جراحی ارولوژی، اندوسکوپیک، عروق و  4در این بیمارستان 

اتاق عمل است که به  7الپراسکوپ انجام می شود. مرکز جراحی شامل 

اتاق عمل امکان پذیر است،  3جز عمل های اندوسکوپیک که فقط در 

سایر اعمال جراحی در همه اتاق های عمل می تواند انجام شود. در این 

 ییتواناکه هر یک  فلوشیپ حضور دارند 2رزیدنت و  12بیمارستان 

وه بر ع  یاز اعمال جراح یدر برد. را دارند یداص یانجام عمل ها

ع وه بر منابع در این مقاله،  .]10[است ازین زیجراح به کمک جراح ن

 و یاز جراح شیمانند تخت پ یمنابعو تجهیزات حین عمل،  یانسان

 درنظر گرفته شده است. زین یکاوریتخت ر

 آزمایشات عددی -5

د نژا یهاشم دیشه مارستانیروز ب 15مربوط به  یواقع یداده ها

ر دبا  استفاده شده است. ابتدا مساله یشنهادیپ کردیرو یابیجهت ارز

حل  یدر حالت قطع یمدت زمان اعمال جراح نیانگینظر گرفتن م

 را با ACOبهترین جواب به دست آمده از روش  (،2)جدول شده است.

ده پیا جواب بهنیه به دست آمده از مدل برنامه ریزی ریاضی مساله با

ضرایب مقایسه می کند.  درحالت قطعی GAMSسازی در نرم افزار 

که  باشدمی 4.41و  2.28هزینه های بیکاری و اضافه کاری به ترتیب 

 این بر اساس اط عات هزینه ای بیمارستان تخمین زده شده است. در

ده شاساس بلوک زمانی آورده زمان بیکاری و اضافه کاری بر جدول، 

. ت.(دقیقه در نظر گرفته شده اس 15)هر بلوک زمانی برابر با  است

 15دهد که  از نشان می ،با جواب های بهینه ACOمقایسه نتایج 

ب بهینه مورد با جوا 2مورد به جواب بهینه رسیده است و در  13، مورد

 تفاوت ناچیزی دارد.

 بودن زمان یاحتمال ،یجراح یبنددر زمان تیعدم قطع نیمهم تر

وش رپارامتر از  نیدر نظر گرفتن ا یاست ، به منظور احتمال یجراح

 15استفاده شده است.  یساز هیبر شب یمبتن یساز نهیبه یبیترک

 . تحل شده اس کردیرو نیبا استفاده از ا یمساله واقع

 جیبا نتا یبیروش ترک جینتا ،یشنهادیروش پ یجهت اعتبارسنج

 هایدر مدت زمان عمل تیعدم قطع طیدر شرا یحالت قطع نهیبه

عداد با ا ویسنار 50هر نمونه مساله،  یبرا شده اند. سهیمقا یجراح

شده و  جادیا یاز تابع احتمال مدت زمان  اعمال جراح یتصادف

 یاعمال جراح ی)شامل توالدر حالت قطعی  ACO تمیالگور یهاجواب

 هیشببر یمبتن یساز نهیبه یبیترک تمیمنابع( و جواب الگور صیو تخص

ساله هر م یها اجرا و برا ویسنار نیمساله، با ا 12مربوط به  یساز

ر دشده  هیارا جی. نتا مقدار تابع هدف محاسبه شده است. نیانگیم

به  یجواب ها ت،یعدم قطع طیکه در شرا دهندینشان م ( 3) جدول

 درصد 75.59به طور متوسط   یشنهادیپ یبیدست آمده از روش ترک

که ارزش  بهتر است یبه دست آمده از روش قطع یاز جواب ها

 دهد.بکارگیری روش احتمالی را در عمل نشان می

 نتیجه گیری و پیشنهادات -6

با درنظر گرفتن روزانه اعمال  یبندپژوهش به زمان نیدر ا

محدودیت منابع  هر سه مرحله فرآیند جراحی طی استراتژی باز 

. در ه استحل شد یمالو احت یمساله در دو حالت قطعو پردادته 

 نهیروش به کی یدر حالت احتمالو  یمدل فراابتکار یحالت قطع

با  ACOیفراابتکار تمیاز الگور یبیکه ترک یساز هیبر شب یمبتن یساز

  ، ارائه شده است. ستمونت کارلو ا یساز هیشب
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 که دهدمینشان  ،نهیبا جواب بهدر حالت قطعی  جینتا سهیمقا

 تمیلگورجواب به دست آمده از انمونه مساله،  15از مساله  2تنها در 

ACO ترکیبی اعتبارسنجی روش. دارد نهیبا جواب به یزیتفاوت ناچ 

رد جواب های رویککه در شرایط احتمالی  دهدارائه شده، نشان می

 درصد 75.59به طور متوسط  ترکیبی از جواب های رویکرد قطعی 

  بهتر است.

مونت کارلو استفاده شده است  یساز هیمقاله از شب نیدر مدل ا

بر  یمبتن یساز هیمانند شب یساز هیشب گریتوان از انواع د یکه م

های بهینه یابی در ترکیب با استفاده از سایر روشعامل استفاده کرد. 

شبیه سازی و شبیه سازی سیستم با در نظر گرفتن سایر پارامترهای 

 احتمالی زمینه مطالعات آتی است.

 در حالت قطعی با جواب بهینه ACOهای الگوریتم مقایسه جواب -2جدول 

جواب 

 بهینه

میانگین 

 تابع هدف

 بهترین جواب

 

شماره 

 نمونه

زمان اضافه  زمان بیکاری تابع هدف

 کاری

0 0 0 0 0 1 

0 3.315 0 0 0 2 

0 23.47 0 0 0 3 

0 2.22 0 0 0 4 

0 0 0 0 0 5 

0 3.648 0 0 0 6 

0 19.58 8.82 0 2 7 

0 0 0 0 0 8 

0 0.228 0 0 0 9 

0 31.067 26.46 0 6 10 

0 1.368 0 0 0 11 

0 0 0 0 0 12 

0 0 0 0 0 13 

0 0 0 0 0 14 

0 3.192 0 0 0 15 

 

و روش تركیبی  ACOهای الگوریتم مقایسه جواب -3جدول 

 پیشنهادی در حالت عدم قطعیت

درصد 

بهبود در 

میانگین 

 جواب 

میانگین تابع 

هدف روش 

ترکیبی در 

 سناریوها

میانگین تابع 

 الگوریتم هدف

ACO  در

 سناریوها

شماره 

 نمونه

72.2 4.605 20.206 1 

100 0 7.668 2 

78.38 2.683 12.41 4 

100 0 2.644 5 

94.6 3.465 64.262 6 

79.24 1.309 6.306 8 

0 0.729 0.638 9 

100 0 2.536 11 

46.71 0.729 1.368 12 

79.6 0.465 2.28 13 

75.64 1.897 7.79 14 

90.02 0.182 1.824 15 
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