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 چكيده
ميبسياري از سيستم كه مشتريان به اين معني،مراتبي هستندكنيم داراي ساختار سلسلههايي كه امروزه در اطراف خود مشاهده

ميخدمت مورد نظر دريافتجهت  هئاراهاي رياضيبخش وسيعي از مدل. كنندخود به بيش از يك سطح از تسهيالت مراجعه
روشده در اين زمينه داراي يك تابع هدف هستند، و مشترياننمي از اين به همين، را توأماً در نظر بگيرند توانند منافع كارفرما

مي جهت اين ميسوال مطرح مدلسازي طوريرا سلسله مراتبيتوان با استفاده از مدلسازي رياضي، يك سيستم گردد كه چگونه
و خدمتنمود كه نحوه و مشتريان نيز توأماً در نظر گرفتهي ورود و منافع كارفرما گيري مشتريان به صورتي پويا وارد مدل شده

و خدمته مي گردد كه نحوهئهدفه اراشود؟ جهت پاسخ به اين پرسش، در اين تحقيق يك مدل رياضي از نوع چند -ي مراجعه
صف گيري مشتريان در حل رياضيمدل نهايتدر.كندميتبعيت M/M/1سيستم از مدل و كران -مي با استفاده از روش شاخه

.شود

صف،مدل هاي سلسله مراتبي،مكان يابي: كليدي هايواژه و كران روش،برنامه ريزي چند هدفه،مدل هاي  شاخه

مقدمه-1  
ميهايي كه در اطراف خود امروزه بسياري از سيستم ساختار سلسـله مراتبـي. كنيم، داراي ساختار سلسله مراتبي هستندمشاهده
ميبه اين معني است كه سيستم و مشتريان جهت دريافت خـدمات مختلـف، مـي مورد مطالعه داراي سطوح متعددي بايسـت بـه باشد

م سلسله مراتبي اسـت، چـرا كـه در ايـن به طور مثال سرويس خدمات درماني، يك سيست. سطوح گوناگون اين سيستم مراجعه نمايند
ميسيستم، بيمار در ابتدا به كلينيك و سپس در صورت نياز، به سطح دوم كه همان بيمارستان باشد ارجاع هاي تخصصي مراجعه كند

مي. شودداده مي و هـاي تخ كلينيـكتوان سرويس خدمات درماني را يك سيستم سلسله مراتبـي كـه داراي دو سـطح از اين رو صصـي
و هاي ديگر مي توان به سيستماز مثال. بيمارستان است در نظر گرفت هاي آموزشي اشاره كرد كه داراي سه سطح ابتـدايي، راهنمـايي

.متوسطه مي باشند
و سطوح گوناگون سيستم و ارتبـاط بايد در نظر داشت كه بين تسهيالت، منطقـي وجـودهاي سلسله مراتبي نوعي بهم پيوستگي

توان مكان تسهيالت هر سطح را به صورت جداگانه مشخص كرد، بلكه مي بايست ابتدا سطوح يابي، نمياز اين رو در مسايل مكاندارد، 
و در نهايت به مكان از طرفي ديگر تسـهيالتي. يابي هر يك از تسهيالت پرداختگوناگون سيستم را به صورت يكپارچه مدلسازي نموده
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ميسيستمگوناگونكه در سطوح بـه طـور. گيرند، انواع مختلفي از خدمات را نيز ارائه مي دهنـد هاي سلسله مراتبي مورد استفاده قرار
ومثال در يك سيستم توزيع دو سطحي، انبارها، خدمات و تريلرها نيز خدمات مربوط بـه حمـل و نگهداري كاالها مخصوص به انبارش

.نقل را انجام مي دهند
يـك سيسـتم. هاي سلسله مراتبي در نظر گرفت، شـاخص تـراكم سيسـتم مـي باشـدي مهم ديگري كه مي بايست در مدلنكته
مي مراتبيسلسله تسـهيالت گونـاگون در سـطوحورود مشتريان به سيستم، نسبت به نـرخ خـدمت دهـي شود كه نرخ هنگامي متراكم

حل اين مشكل، دخيل نمودن. مختلف افزايش يابد اگـر. باشـد سيستم در سطوح گوناگون مـيظرفيتمتغيريك راهكار مناسب جهت
ق حل نمايد اما كامالً يك رويكرد و خصوصيت پويـايي سيسـتم چه اين راهكار مي تواند بسياري از مشكالت را هـا را پوشـش طعي بوده

و با استفاده از مباني تئوري صف واردتر مي توان شاخص تراكمدهد، از اين رو جهت مدلسازي دقيقنمي سيستم را به صورت احتمالي
و سرا در سال. مدل نمود هـاي تئوري صف، براي سيستم را با استفاده از مباني1ي پوشش حداكثر، مسأله1998در اين ارتباط ماريانف

و در سال].1[اند متراكم، گسترش داده و سـرا، دو مـدل مكـان يـابي 2001سه سال بعد جديـد ارائـهتخصـيص-، بار ديگر ماريانف
بـه ذكـر الزم.ي پوشش حداكثر استمسألهو دومين مدل مبتني بر مدل2ي پوشش كليمسألهآنها مبتني بر مدلاند كه اوليننموده

هـاي سلسـله مراتبـي دو هـاي اخيـر، بـراي سيسـتم در اين است كه مدل 1998ها با مدل ارائه شده در سال است كه تفاوت اين مدل
و گـالوائو].2[تنها يك سطح را براي سيستم در نظر مي گرفت 1998اند حال آنكه مدل ارائه شده در سال سطحي گسترش پيدا كرده

].3[انـد يابي سه سطحي مدلسـازي كـرده مراكز خدمات درماني شهر ريودوژانيرو را به صورت يك مدل مكان، 2002همكاران در سال
و در سال اند كه در آن الگوي جريـان كـه نشـان مراتبي ارائه نمودهو همكاران يك مدل مكان يابي سلسله سپجوا، 2003يك سال بعد

ي روند حركتي مشتريان مي باشد، به صورت چندگانه در نظر گرفته شده است، به اين معني كه يك مشـتري مـي توانـد بـدون دهنده
و در سال].4[رفتن به سطح اول سيستم مستقيماً وارد سطح دوم گردد ي اين روند و همكـاران مـدل گالوائوبار ديگر 2006در ادامه

و يـك راهكـار جهـتاند؛ به اين صورت كه متغير ظرفيتدادهرا گسترش 2002ارائه شده در سال سيستم به مدل اضافه شـده اسـت

-مكانو همكاران يك مدل ماريانف، 2008در سال].5[هاي گوناگون ارائه گرديده است سيستم در ظرفيتي كارنحوهمتوازن نمودن

ميمراتبي نمي باشاند كه اگرچه به صورت سلسلهارائه داده يابي ي ورود مشـتريان بـه دهد، چـرا كـه نحـوهد اما رويكرد صف را پوشش
و نحوه ميي خدمتسيستم به صورت نمايي بوده و سـيف برقـي 2010در سال].6[برد دهي به آنها از تابع توزيع ارالنگي بهره ، ربيـان

حل مختلفي مبتني بر الگوريتمروش در].7[انـد ابي همراه با رويكـرد صـف گسـترش دادهيي مكانهاي فراابتكاري را، براي مسألههاي
و كران و يئونگ الگوريتم شاخه و پرسـتاري از بيمـاران ارائـهيابيي مكاناي براي مسألهتغييريافتههمين سال دانگ مراكـز نگهـداري

و همچنـين يـك روش در روش ارائه شده توسط آنها، معياري جديد براي رسيدن به حد تحتاني در الگـوريتم. اندنموده شـاخه وكـران
و چنبري نيز در همين سال يـك مـدل].8[ابتكاري جهت يافتن يك حد بااليي براي جواب مسأله، گسترش داده شده است  پسنديده

ميتخصيص ارائه كرده- يابيمكان و رويكرد صف را نيز پوشش دهد ولي تنهـا يـك سـطح را بـراي اند كه اگرچه از نوع چندهدفه بوده
سـازي جهـت تخصيص از نوع مـاكزيمم-و همكاران يك مدل مكان يابي شريف 2012و در نهايت در سال].9[دل در نظر مي گيردم

حل آن نيز از الگوريتم ژنتيك استفاده شده است سازي مراكز خدمات درماني كشور مالزي ارائه نمودهمدل ].10[اند كه براي
و مدل به. رياضي ارائه شده در اين زمينه، عمدتاً دو رويكرد كلي وجود داردهاي در تحقيقات انجام گرفته در حالت اول مدلسازي،

شـود، حـال آن كـه در صورت سلسله مراتبي انجام گرفته شده است اما به جز چند تحقيق محدود، رويكرد صف در مسـأله ديـده نمـي 
بـه همـين جهـت خـأل. ها براي يك سطح انجام گرفته شده اسـت حالت دوم اگر چه رويكرد صف به مسأله اضافه شده اما مدلسازي تن

و صف باشد به چشـم مـي خـوردسازي در آن به صورت تركيبي از هر دو موردانجام تحقيقي كه مدل از طرفـي ديگـر. سلسله مراتبي

ننـد كليـات سيسـتم را بـه طـور گـاه نمـي توا ارائه شده در تحقيقات قبلي عمدتاً داراي يك تابع هدف هستند، از اين رو هيچ هايمدل
و كارفرما در نظر بگيرند؛ به همين جهت در اين تحقيق يك مدل مكان با-يابي همزمان از ديد مشتري تخصيص سلسله مراتبي، همراه

و از نوع چندهدفه ميارائه مي3رويكرد صف و مشتري تعريف آنها به بهترين شوند، تا منافع هر يك از شود كه اهداف آن از ديد كارفرما

 
1 Maximal Covering 
2 Set Covering 
3 Multi Objective Decision Making(MODM) 
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و از آنجايي كه بسياري از سيستم  تواندميها در دنياي واقعي داراي ساختار سلسله مراتبي هستند، ارائه چنين مدلي شكل تأمين گردد
بهبه مكان يابي دقيق حل مدل. سزايي نمايدتر تسهيالت گوناگون در سطوح مختلف كمك مطرح شده به همـراه نتـايجدر نهايت روش

ميعدد .شودي مربوطه نيز ارائه

 مدلسازي-2

 تعريف مسأله-2-1
و همراه با رويكرد-يابي همانگونه كه در بخش مقدمه نيز مطرح شد، در اين بخش يك مدل مكان تخصيص به صورت دو سطحي

جهت گرفتن خدمت به تسهيلiبايد در نظر داشت كه در اين مدل فرض بر اين است كه مشتريان از نقاط تقاضاي. گرددصف ارائه مي
jبخشي از اين مشتريان پس از گرفتن خدمت در سطح اول، سيستم را ترك كرده ولي بخش ديگري. كنندام در سطح اول مراجعه مي

ام درkام در سـطح اول بـه تسـهيلjدرصدي از مشتريان كه مسـتقيماً از تسـهيل. شوندمياز آنها مستقيماً به سطح دوم ارجاع داده 
. نمايش مي دهيم��شوند را با سطح دوم ارجاع داده مي

ي بسيار مهمي كه مي بـه خـدمتiي تقاضـاي بايست به آن اشاره كرد، اين است كه در اين مدل، مشتري مستقيماً از نقطهنكته
ميسطح دوم مراجعه نميي دهنده و الزاماً ي سطح دوم ارجـاع دادهي سطح اول به يك خدمت دهندهبايست از يك خدمت دهندهكند
.ي يك روند حركتي مشتريان در سيستم را نمايش مي دهدشكل شماره. شود

 روند حركتي مشتريان در سيستم:1شكل

 هاي مبتني بر تئوري صف گسترش محدوديت-2-2
و متغيرهاي استفاده شده پرداخته مي شوددر .اين بخش ابتدا به معرفي پارامترها

در به يك خدمت دهندهiي تقاضاي متغير تخصيص است، به اين ترتيب كه اگر مشتريان موجود در نقطه: ���� ي سطح اول كه
و همچنين به يك خدمت دهندهjمكان مستقر شده است، تخصيص يابند، مقدار آن يكkي سطح دوم كه در مكان مستقر شده است

.و در غير اين صورت مقدار آن صفر خواهد بود
و در غير مكانjيي سطح اول در نقطه متغير مكان است، به اين ترتيب كه اگر يك خدمت دهنده:�� يابي گردد مقدار آن يك

.اين صورت مقدار آن صفر خواهد بود
و در غير مكانkيي سطح دوم در نقطه متغير مكان است، به اين ترتيب كه اگر يك خدمت دهنده:�� يابي گردد مقدار آن يك

.اين صورت مقدار آن صفر خواهد بود
. ضريب بهره وري در سطح اولوزن در نظر گرفته شده براي متوسط:�
.وري در سطح دوم ضريب بهرهوزن در نظر گرفته شده براي متوسط:	
و در سطح اول:�´ . وزن در نظر گرفته شده براي مدت زمان انتظار مشتري در صف
و در سطح دوم:	´ .وزن در نظر گرفته شده براي مدت زمان انتظار مشتري در صف
. جهت گرفتن خدمتiي تقاضاي نرخ ايجاد شدن تقاضا در نقطه:��
��.ام موجود در سطح اولjي دهي در خدمت دهنده نرخ خدمت:
.ام موجود در سطح دومkي نرخ خدمت دهي در خدمت دهنده:���
.شوندام در سطح اول، كه مستقيماً به سطح دوم ارجاع داده ميjي درصدي از تقاضاها در خدمت دهنده:��
��.واقع در سطح اولامjحداكثر زمان انتظار مشتري در تسهيل:

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


4

.ام واقع در سطح دومkحداكثر زمان انتظار مشتري در تسهيل:���
��.ام واقع در سطح اولjحداقل احتمال انتظار مشتري در تسهيل:
.ام واقع در سطح دومkحداقل احتمال انتظار مشتري در تسهيل:���
ي تقاضاي : ��� .در سطح اولjبه تسهيل واقع در نقطهiكمترين زمان ممكن جهت حركت از نقطه
ي : ��� .در سطح دومkدر سطح اول به تسهيل واقع در نقطهjكمترين زمان ممكن جهت حركت از تسهيل واقع در نقطه
��و راه اندازي تسهيل: .در سطح اولj هزينه مورد نياز جهت ساخت
و راه اندازي تسهيل:��� .در سطح دومkهزينه مورد نياز جهت ساخت

Y:ي موجود .حداكثر بودجه
�.دهي سطح اول حداكثر تعداد مراكز خدمت:
.دهي سطح دوم حداكثر تعداد مراكز خدمت:��

مي)iمانند نقطه تقاضاي(هايي كه در هر يك از نقاط تقاضا تعداد درخواست �� آيند، داراي توزيع پوآسون با نرخبه وجود
دهي نمايند، از اين رو تقاضا خدمتاز طرف ديگر هر يك از تسهيالت موجود در سطح اول مي توانند به تعداد زيادي از نقاط. هستند

شوند داراي توزيع پوآسون با نرخي برابر با مجموع نرخ هر در سطح اول وارد ميjهايي كه به تسهيلي مانند تسهيل تعداد درخواست
:ي زير به دست آمداز اين رو براي سطح اول رابطه].2[خواهند بود)��( يك از نقاط تقاضا 

�� � ∑ ∑ �������� �� )1(

كه. ام موجود در سطح اول مي باشدjي نرخ ورود مشتريان به خدمت دهندهمعرف��بايد توجه داشت كه درصد��از آنجايي
مي امjاز تمام تقاضاهايي كه به تسيهل  شوند،ام در سطح دوم ارجاع داده ميkكنند، به طور مستقيم به تسهيل در سطح اول مراجعه
: نرخ ورود به اين تسهيل برابر شد با

��� � ∑ ∑ ���������� �� )2(

و نحوه صفي خدمتبايد در نظر داشت كه نرخ ورود مشتريان پذيرد؛ انجام مي M/M/1دهي به آنها در هر دو سطح طبق الگوي
و دوم به مسأله اضافه گرديدندهاي از اين رو محدوديت .زير بر اساس مفاهيم تئوري صف براي هر كدام از سطوح اول

P�waiting time at center � ' ��( ) �� �� )3(

P*waiting time at center � ' ���+ ) ��� �� )4(

و آدوني، مدت زمان انتظار در سيستم براي مدل صف ي الرسون ]:11[ي زير تبعيت مي نمايد از رابطه M/M/1بر اساس رابطه

�,-.�/�( � ��� 0 ��(. 2345-.36-.7.,-. )5(

:ي باال خواهيم داشتبر اساس رابطه

P�/� ' ��( � 8,-.���( � 1 0 2345-.36-.7.:-.
)6(

: تركيب نماييم خواهيم داشت)3(ي فوق را با حال اگر رابطه

1 0 2345-.36-.7.:-. ) �� )7(

:ي زير خواهيم رسيد، به رابطه))7سازيكه پس از ساده
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�� ' �� ; <
:-.

. ln*1 0 ��+ )8(

:ي فوق خواهيم داشتدر رابطه)1(جايگزاري در نهايت با

∑ ∑ �������� ' �� ; <
:-.

. ln*1 0 ��+ �� )9(

:و بر همين اساس براي سطح دوم نيز خواهيم داشت

∑ ∑ ���������� ' ��� ; <
:>?

. ln*1 0 ���+ �� )10(

مي M/M/1ي فوق، در هر دو سطح، از مدل داشت كه مدل صف در مسألهبايد در نظر توان از مفهوم بيان شدهمي. نمايدپيروي
هاي ديگر به يقين متفاوتي محاسبه در مدل هاي ديگر صف نيز استفاده كرد اما بايد توجه داشت كه نحوه براي مدل)4(و)3(در 

.خواهد بود

 مدل مسأله-2-3
توانند كليات سيستم را به طور گاه نميارائه شده در تحقيقات قبلي عمدتاً داراي يك تابع هدف هستند، از اين رو هيچهاي مدل

و كارفرما در نظر بگيرند؛ به همين جهت در اين تحقيق يك مدل مكان تخصيص سلسله مراتبي، همراه-يابيهمزمان، از ديد مشتري
ا و از نوع چندهدفه ميبا رويكرد صف ميرائه و مشتري تعريف شوند، تا منافع هر يك از آنها به شود كه اهداف آن از ديد كارفرما

شكل تأمين گردد وري در هر از اين رو تابع هدف اول كه از ديد كارفرما تعريف شده است سعي بر افزايش متوسط ضريب بهره. بهترين
و در عين حال تابع هدف دوم نيز  مييك از سطوح را داشته در نهايت با در نظر. دهدمتوسط زمان انتظار مشتريان در صف را كاهش

:گرفتن مفروضات فوق، مدل اصلي مسأله به اين صورت ارائه گرديد

)11(max @<=�. [
∑ *∑ ∑ ABCB->>B

D-.
+.E--

∑ E--
] +	. [

∑ F∑ ∑ G-ABCB->-B
D>?

H.I>>

∑ I>>
]

)12(min @J=�´. L∑ F ∑ ∑ MBNB->>B
5-..45-.3∑ ∑ MBNB->>B 7H .��O� +	´. L∑ P ∑ ∑ Q-MBNB->-B

5>?.�5>?3∑ ∑ Q-MBNB->-B (R . ��O�

s.t. 

)13(∑ ∑ ������ '1 �S

)14(���� ' �� �S, �, �

)15(���� ' �� �S, �, �

)16(∑ ∑ �������� ' �� ; <
:-.

. ln�1 0 ��( ��

)17(∑ ∑ ���������� ' ��� ; <
:>?

. ln*1 0 ���+ ��

)18(∑ ��U��U�UV� ' ��� ; W*1 0 ��+ �S, �, �
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)19(∑ ��X���XXV� ' ��� ; W*1 0 ��+ �S, �, �

)20(∑ ��.��� +∑ ���. �� ' Y�

)21(1' ∑ ��� ' �

)22(1 ' ∑ ��� ' ��

)23(����, ��, �� V Z0,1\
و تابع هدف وري در هر يك از سطوح را سازي متوسط ضريب بهره سعي در بيشينه)11(در مدل فوق، تابع هدف نيز)12(دشته

ميمتوسط زمان انتظار مي)13(ي محدوديت شماره. نمايدمشتري در صف را كمينه -ميكند كه هر كدام از نقاط تقاضا صرفاً تضمين
و تضمين از نوع محدوديت)15(و)14(ي هاي شمارهمحدوديت. توسط يك تسهيل پوشش داده شود توانند هاي كنترلي هستند
)16(هاي محدوديت. ورود مشتريان به سمت آن تسهيل برقرار نشودتسهيلي قرار نگرفته باشد، جريان�و�كنند كه اگر در نقاط مي

هاي مراجعه به محدوديت)19(و)18(محدوديتهاي. هاي احتمالي مربوط به حضور مشتري در سيستم هستندمحدوديت)17(و
و محدوديت زديكن مينيز محدوديت بودجه)20(ترين تسهيل در هر سطح بوده كل پروژه را مشخص و)21(هاي محدوديت. نمايدي
و در نهايت محدوديت)22( جنس متغيرهاي تصميم مسأله را بيان)23(نيز حداكثر تعداد تسهيالت را در هر سطح نشان داده

.كند مي

ي يك مثال عدد-2-4 يارائه
و دوم(گره15مدل ارائه شده در بخش فوق، براي يك مثال عددي، شامل پارامترهاي در نظر.حل گرديد) مجموعاً در سطح اول

.ي يك تا پنج مي باشندگرفته شده براي مثال مورد نظر طبق جداول شماره

 پارامترهاي تنظيم شده براي مثال عددي:1جدول

 مقدار عددي پارامتر

�, 	, �´, 	´1
��

*�� � 1 ]^ 7+10 

���
*�� � 1 ]^ 3+8

��
*�� � 1 ]^ 7+0.5 

��

*�� � 1 ]^ 7+2

��

*�� � 1 ]^ 7+0.8 

���
*�� � 1 ]^ 3+3

���
*�� � 1 ]^ 3+0.9 

Y500000 
�3
��2
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و راه:2جدول و دومهزينه هاي احداث  اندازي هر يك از تسهيالت در سطح اول

 سطح
 تسهيل

1234567

 5800 5300 4900 4200 4800 6500 5000 اول

 --- --- --- --- 9400 7800 7500 دوم

iنرخ ايجاد تقاضا در هر يك از نقاط تقاضاي:3جدول

12345 نقاط تقاضا

76234 نرخ ايجاد تقاضا

 واقع در سطح اولjو تسهيلiكوتاه ترين مسافت بين نقاط تقاضاي:4جدول

7654321i
j

11 10131571541

12 1716110142

11 4484973

867822154

9142631535

و تسهيلjكوتاه ترين مسافت بين تسهيل:5جدول  واقع در سطح دومkواقع در سطح اول

321j k

31381

49132

15 8123

412104

810155

31166

17 15127

 تشريح روشحل-2-5
و با توجه به مشكالتي بر اساس آنچه در بخش قبل مطرح شد، مدل ارائه شده در اين بخش از جنس مسايل چندهدفه مي باشد

حل اين گونه مدل ي تك هدفه تبديل به يك مسأله) P=1(متريك L-Pها وجود دارد، مدل رياضي فوق با استفاده از تكنيك كه در
و با استفاده از رايانه) 8.0نسخه( Lingoدر قدم بعدي، مسأله توسط نرم افزار].12[شد اي با مشخصات جدول كدنويسي شده

حل مدل ارائه شده از تسهيل شاخه وكران.ي شش، اجرا گشتشماره موجود در نرم افزار لينگو استفادهالزم به ذكر است كه جهت
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و زمان اجرا براي مدل .ثانيه برآورد گرديد51تبديل شده به يك هدفه، تقريباًشده است

ي مورد استفاده جهت كدنويسي:6جدول  مشخصات فني رايانه
Intel® Core™ Duo CPU   T2300 @ 
1.66GHz  Processor: 

1011 MB Memory (RAM): 

Windows Vista Business   S.P.1  Operating 
System: 

 نتايج-3
هاي سلسله مراتبي انجامي سيستمي تحقيقاتي كه تا به امروز در زمينهگونه كه در بخش مقدمه نيز مطرح شد، عمدههمان

رو اندگرفته و از طرفي، چندان و تنها داراي يك تابع هدف هستند؛ از اين رو نمييكرد صف را پوشش نداده توانند منافع كارفرما
و جهت. مشتريان را به طور همزمان در نظر بگيرند به همين جهت خأل انجام تحقيقي كه در آن مدلسازي به صورت چندهدفه بوده

هاي از آنجايي كه بسياري از سيستم. گوناگون سيستم، از رويكرد صف نيز استفاده نمايد مشاهده گرديدورود مشتريان به سطوح
و خدماتي در دنياي واقع ماهيتي سلسله مراتبي دارند، اين سوال مطرح مي هاي گردد كه چگونه مي توان با استفاده از مدلتوليدي

و با در نظر گرفتن الگوي مراجعه  ها پرداخت؟يابي دقيق اين سيستمان به هر كدام از سطوح، به مكاني مشتريرياضي
در نرم افزار گره،15ي فوق مدلسازي گرديد، سپس جهت حل، يك مثال عددي شامل مسألهجهت پاسخ به اين سوال، ابتدا

Lingo )اي، با مشخصات فنيو توسط رايانه) 8.0نسخهشديمطابق با جدول شماره شده در نظر گرفتهپارامترهاي. شش، كدنويسي
.ي هفت آورده شده استنتايج حاصل از اجراي الگوريتم فوق در جدول شماره.ي يك تا پنج مي باشندبر اساس جداول شماره

اي15نتايج حاصل از حل مدل براي نقاط تست:7جدول  گره

ي تسهيالت سطح اول 1،3،5: مكان بهينه
ي تسهيالت سطح دوممكان 1،3: بهينه

ي تخصيص بهينه در هر يك از سطوح : نحوه

54321ab c
000011

010103

101005

531de ab

0201

2013

fg< � 1.575, fgJ � 0.043

ميي مكان بهينهرديف اول نشان دهندهي هفت، در جدول شماره و دوم و سوم از جدول. باشدي تسهيالت سطح اول رديف دوم
تقاضا به تسهيالتي تخصيص هر يك از نقاطي مشتريان را نشان داده، به اين صورت كه در رديف دوم نحوهفوق، تخصيص بهينه

و در رديف سوم نيز، تخصيص در. سطح اول به تسهيالت سطح دوم نشان داده شده استتسهيالتسطح اول مشخص گرديده بايد
و همچنيننظر داشت كه عدد دو در رديف سوم بيانگر اين نكته است كه مسير تسهيل سه در سطح اول به تسهيل يك در سطح دوم،
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آ. اندي تقاضا تخصيص داده شدهتسهيل پنج در سطح اول به تسهيل سه در سطح دوم به دو نقطه ي خر جدول فوق، مقدار بهينهرديف
وي توابع تك هدفه به ترتيب به صورت بيشينهدر نهايت بايد در نظر داشت كه مقدار بهينه. دهدهر يك از توابع را نشان مي سازي

.اندسازي در نظر گرفته شدهكمينه

و نتيجه گيري-4  بحث، بررسي
اند، به جز چند تحقيق انگشت هاي سلسله مراتبي انجام شدهي سيستمي تحقيقاتي كه در زمينهكه عمدهبايد در نظر داشت
و در طرف مقابل تحقيقاتيي ورود مشتريان به سطوح گوناگون، از الگوهاي تئوري صف استفاده نكردهنحوهشمار، جهت مدلسازي اند

عالوه بر اين هيچ يك از تحقيقات انجام. صورت تك سطحي مورد مطالعه قرار داده انداند، سيستم را به كه از تئوري صف بهره برده
و مشتري را توأماً در نظر نگرفته مي. اندگرفته شده، منافع كارفرما هاي گردد كه چگونه مي توان سيستماز اين رو اين سوال مطرح

و مشتريان به صورت همزمان تأمين گردند؟ جهت اي مدلسازي كرد سلسله مراتبي را همراه با رويكرد صف به گونه كه منافع كارفرما
و به صورت چند هدفه پاسخ به اين سوال، يك مدل رياضي همراه با محدوديت در اين. گرددمي ارائههاي مبتني بر سيستم هاي صف

در هاي صف بر اساسمدل رياضي كه مبتني بر يك سيستم سلسله مراتبي دو سطحي مي باشد محدوديت احتمال حضور مشتري
شكل گرفته مي،و تابع هدف اول اندسيستم و تابع هدف دوم نيز منافع مشتريان را تأمين يك ارائهمدل. نمايدمنافع كارفرما شده براي

مي15مثال عددي كه شامل  و در نهايت اين نتيجه حاصل گشت كه الزاماًگره حل شد نقاط تقاضا پوشش دادهتمامي هميشه باشد
و از طرف ديگر محدود بودههاي صف نيز اين است كه ظرفيت حضور افراد در سيستم، بر اساس محدوديت مسألهدليل اين. شوندنمي

و راه . اندازي مراكز جديد در هر سطح محدوديت بودجه وجود داردجهت احداث
به مسألههاي موجود در اين از جمله محدوديت هايي نظير شاخه روشيوسيله اين است كه مدت زمان حل براي مسايل بزرگ،

.و كران بسيار زمان بر مي باشد
اي متفاوت از آنچه در اين تحقيق به آن اشاره شد وارد مدل در نهايت مي توان در تحقيقات آتي، مبحث تئوري صف را به گونه

و يا از مدل . كردي ارالنگي جهت مدلسازي استفادههاهاي ديگر صف مانند مدلنمود
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